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El primer document que obre aquest catàleg és un enfran-
quiment atorgat pel comte Ramon Berenguer IV, el 21 de gener
de l’any 1144; el darrer, una butlla del papa Pius IX expedida el
21 de maig de 1862. Més de 700 anys separen ambdues dates
i apleguen més de 3.000 documents que expressen i reflecteixen
la canviant manera que han tingut la ciutat i la ciutadania de
relacionar-se entre si i amb l’exterior. Privilegis, confirmacions,
provisions, etc., d’origen reial; censals, ordinacions, protestes,
requeriments, procures, llicències, convenis, emesos pel govern de
la ciutat; creacions i vendes de censals i cessions de la Taula de
Canvi; deixes, llegats, capbreus, vendes, capitulacions matrimonials,
donacions, testaments, codicils..., de molt diversa procedència i
aplegats des de fa molts anys en aquesta col·lecció de pergamins
de l’Ajuntament de Girona.

Més enllà, però, d’aquesta varietat de tipologies documentals,
m’agradaria destacar allò que revelen, l’extraordinària vitalitat de la
informació que contenen. Fixem-nos només en els noms, a vegades
rescatats de l’oblit, de moltes persones que tornen a reviure en
aquests volums que teniu a les mans: Joan Aixerrat, Nicolaua Banyils,
Francesc Campllonguell, Caterina Desbalbs, Isabel Enderrer, Antoni
Frunac, Isabel Garrepdevall, Francesc Matxi, Agnès Otger, Salvador
Ruc...

I encara, i només referint-me a la ciutat de Girona, descobrim
una ingent quantitat de topònims que ens informen d’uns indrets

Pròleg
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que es troben al mateix lloc, però que, a vegades, les successives
generacions han batejat de diferent manera: el Bec Eixut, la Cadireta
Superior, la creu d’en Genesta, la font dels Cantins, les Morabatinades,
el molí Custadell, el pla de camp de l’Aulina, el pont dels Perolers,
la vinya Rovecla, etc.

L’Aljama de Girona, l’Almoina del Pa de Santa Maria de la
Seu, la Batllia de Girona, la Candela de l’església de Sant Feliu
de Girona, la Cort Reial de Girona, l’Hospital de Sant Llàtzer, la
Notaria de Girona, la Taula de Canvi, la Universitat de Girona,
testimonien de manera inequívoca que, de manera secular, la nos-
tra societat s’ha dotat de diferents formes i òrgans de govern
que singularitzen i particularitzen el nostre territori i n’eviden-
cien l’existència d’uns inqüestionables drets i d’unes innegables
especificitats.

En aquests darrers cinc anys, des de l’Ajuntament hem fet un
esforç editorial de primera magnitud que ens ha portat a editar deu
volums que inclouen el Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533),
el Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), els quatre volums
de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1713), el sindicat
Remença de l’any 1448 i els tres volums d’aquest catàleg de pergamins
(1144-1862). Naturalment, això no hauria estat possible sense
l’existència d’un equip de treball cohesionat, d’un projecte ben dirigit
i d’un constant suport municipal. Permeteu-me, doncs, que en el
cas d’aquest catàleg expressi el nostre agraïment a Joan Villar que
en el transcurs d’aquests més de deu anys ha regestat infatigablement
aquests més de dos mil dos-cents pergamins. Com infatigable ha
estat el treball d’indexació i normalització de Núria Surià, cap de
negociat de l’Arxiu Històric de la Ciutat. A la seva constància i rigor
li devem poder accedir a la ingent informació que es desprèn
d’aquesta documentació.

Finalment, cal felicitar Lluís-Esteve Casellas i Joan Boadas, cap
de secció i cap de servei, respectivament, del Servei de Gestió Do-
cumental, Arxius i Publicacions, per haver dirigit durant aquests anys
un projecte d’una importància cabdal per a la difusió del nostre
patrimoni documental.

No puc acabar sense agrair a la Fundació Noguera i a la Caixa
de Girona la seva decidida col·laboració en aquesta iniciativa. Ben
segur que la condició de gironí del senyor Josep M. Puig Salellas,
president de la Fundació Noguera, ha hagut de contribuir a tenir-
lo al nostre costat des de l’inici d’aquest projecte, ara fa més d’una
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dotzena d’anys. Ens agrada pensar que ell se’n sent tan orgullós com
nosaltres i que, també amb la col·laboració del senyor Arcadi
Calzada, president de la Caixa de Girona, podrem continuar gaudint
del seu suport.

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa de Girona





Introducció

L’Arxiu Municipal de Girona conserva diverses col·leccions de
pergamins procedents de fons patrimonials com la del Fons Pelagi
Negre o la del Fons Calderó, però la més important, tant si con-
siderem el contingut com el nombre de pergamins, és la col·lecció
del Fons de l’Ajuntament de Girona. Aquesta col·lecció està formada
per un total de dos mil dos-cents seixanta-cinc pergamins desglossats
en tres mil trenta-quatre unitats documentals, ja que un pergamí
en pot incloure més d’una. Cronològicament, abracen el període
1144-1862.

En plantejar-nos la catalogació, vam descartar l’opció de la
transcripció perquè, per la quantitat i tipologia de documents, era
inviable i també innecessària. Els extensos pergamins dels segles
XIV i XV estan plens de retòrica i de llargues fórmules per garantir
la validesa del document que afegeixen molt poca informació al
contingut. Però, atès l’interès de la col·lecció per a l’estudi de la
història de Girona, vam optar per un regest més llarg que el que
s’utilitza habitualment. Aquesta descripció més completa facilita
que el catàleg pugui consultar-lo un ventall més ampli d’investiga-
dors o persones interessades i permet a aquells que no tenen coneixe-
ments profunds de llatí o paleografia de poder fer-se una idea força
aproximada del contingut del document. No pretenem en cap cas
que el catàleg substitueixi el document original; la consulta d’aquest
últim és moltes vegades ineludible i necessària.

D’altra banda, en recollir tots els noms de persones i llocs, el
catàleg es converteix en un referent per a l’estudi de la toponímia
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i l’antroponímia, tant de Girona i la seva comarca com d’un vast
àmbit territorial.

Paral·lelament a la descripció del contingut, s’ha dut a terme
la restauració de tots els pergamins. En un inici, només comptàvem
amb uns sis-cents de restaurats, però en un període de cinc anys
s’han netejat i planxat en la seva totalitat. Respecte de la instal·lació,
cada pergamí s’ha protegit amb una camisa de paper neutre i s’ha
col·locat en calaixos, agrupats en quatre mides de camisa estàndard
i dins d’aquests grups per número de registre específic. A part, s’ha
elaborat un índex topogràfic per tal de localitzar-los fàcilment.

ESTRUCTURA

Hem considerat que la unitat de catalogació és el pergamí tal
com es conserva en aquest moment. Per tant, els pergamins cosits
formen una sola unitat encara que continguin més d’un document
i que la datació d’aquests sigui ben diferent. En algun cas, l’últim
document és dos segles més tardà que el primer. Presentem el catàleg
ordenat cronològicament per cada pergamí. Quan aquest conté més
d’un document, s’ha situat en el lloc que li correspon d’acord amb
el de data més reculada i els altres segueixen un ordre cronològic
dins el mateix registre. La datació s’ha fet segons el còmput actual
i l’hem completada, si consta en el document, amb la indicació del
lloc on s’ha generat.

Cada regest sempre està encapçalat per la tipologia documental
que li correspon, seguida per les parts que hi intervenen. A conti-
nuació, transcrivim la datació completa i traduïm la fórmula extensa
de la subscripció notarial.

Hem considerat interessant fer constar una sèrie d’informacions
addicionals com l’idioma si és diferent del llatí, l’estat de conservació
en cas de ser molt dolent o difícil de llegir, el nombre de pergamins
cosits i algunes consideracions sobre el contingut.

A l’últim, indiquem les mides i el registre específic de cada
document, el qual ens permetrà de localitzar el pergamí.

NIVELL DE DESCRIPCIÓ

Hem intentat unificar el nivell de descripció a tot el catàleg,
sempre que el contingut del document ho ha permès. A més dels
actors i el motiu principal de cada document, vam fixar uns
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continguts mínims que havíem de recollir en cada tipologia, tot i
que no sempre ha estat possible. Per exemple, en totes les capitu-
lacions matrimonials, a part dels noms de les persones que hi inter-
venen i de les quantitats del dot, fem constar els pactes de mort
i supervivència i les condicions de restitució del dot. En documents
relacionats amb censals (creacions, vendes, lluïcions, cessions...),
descrivim la història del censal si apareix en el pergamí i, si són
de la Universitat de Girona, s’especifiquen els motius de la creació
o la venda del censal. En els heretaments i donacions per raó de
matrimoni, a més de les quantitats, es descriuen les condicions
que fixen els donants; si hi apareixen terres o masos, les afronta-
cions d’aquestes pertinences. En els debitoris es recull la quantitat,
els terminis de pagament, els béns obligats i els fidejussors, si hi
consten. En els testaments, a part dels marmessors i el lloc d’en-
terrament, enumerem totes les deixes a institucions religioses i a
persones. En les vendes de terres, capbreus, establiments emfitèutics
i en tots aquells documents referits a propietats, s’han recollit totes
les afrontacions.

CRONOLOGIA

Hem fet l’anàlisi cronològica partint del document com a unitat
i no pas del pergamí perquè n’hi ha que contenen documents de
més d’un segle.

El conjunt de documents que forma el catàleg abraça els anys
1144-1862. Tot i que aquest període és molt ampli, s’ha de tenir
en compte que el repartiment és molt desigual. Així, el grup més
nombrós pertany al segle XVI, seguit del XIV, XV i XVII. Els pergamins
més tardans són documents molt específics. El pergamí es reservava
per a documents molt solemnes, la documentació més habitual ja
la trobem sobre paper. Per exemple, els pergamins dels segles XVIII

i XIX són dues titulacions emeses per la Universitat de Montpeller,
una per la Universitat de Cervera i la resta són butlles papals.

Concretament, la distribució cronològica és la següent:
Segle XII: 5 documents (0,16%)
Segle XIII: 111 documents (3,66%)
Segle XIV: 718 documents (23,66%)
Segle XV: 574 documents (18,92%)
Segle XVI: 1.044 documents (34,41%)
Segle XVII: 574 documents (18,92%)
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Segle XVIII: 7 documents (0,23%)

Segle XIX: 1 document (0,03%)

El pergamí més antic, de 1144, és un enfranquiment del comte
Ramon Berenguer IV i el més modern, de 1862, una butlla del papa
Pius IX.

CONTINGUT

La gran majoria de documents han estat produïts per la
institució municipal, la Universitat de Girona, com fou anomenada
a l’època baixmedieval i moderna, o hi fan referència. Són un
testimoni de la seva actuació i evolució al llarg dels segles. Així,
comptem amb molts privilegis concedits pels reis a la ciutat i altres
documents reials escrits en pergamí dirigits als jurats i prohoms de
la Universitat. Alguns d’ells, per la seva importància, després van
ser transcrits en el Llibre Verd, el Llibre Vermell i el Llibre Groc de
la ciutat de Girona.

Un altre bloc important el constitueixen els documents emanats
de la pròpia institució municipal en l’exercici de la seva funció:
ordinacions sobre la construcció de cases, concòrdies amb el Capítol
de Girona, imposició d’arbitris per fer obres a la ciutat... Un
percentatge important de documents està constituït pels censals
morts que la ciutat havia venut al llarg del temps per recollir diners
per pagar les diferents obres municipals: desviament del riu Ter,
construcció de les muralles, compra i reedificació dels molins de
la Manola, sosteniment de plets... Els esmentats censals van ser
creats i venuts pels síndics municipals a persones de condicions ben
diverses, des de nobles o cavallers fins a ciutadans o pagesos adine-
rats, i per quantitats molt diferents. Els documents de venda dels
censals, quan aquests eren redimits, es retornaven a les persones o
institucions que els havia creat i en el cas de la Universitat de Giro-
na, per privilegi reial, eren cedits a la Taula de Canvi o de Dipòsits
Comuns de la ciutat. Malgrat la poca informació que pot presentar
el document de creació i venda d’un censal, té l’interès històric de
testimoniar unes determinades necessitats per part de la persona
o entitat creadora, així com la disponibilitat de diners per part dels
compradors. A més, el fet que aquests censals un cop creats fossin
venuts, heretats, dividits i objecte de litigis, motiva que en els
documents de les vendes posteriors s’hi incorpori tota la història
del censal des del moment de la seva creació fins a l’última venda,
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i que es converteixin en testimonis de veritables llistes genealògiques
i petites històries familiars.

ANÀLISI PER TIPOLOGIES DOCUMENTALS

El grup més nombrós són les àpoques, tot i que no és pas el
més important. No és estrany perquè cada venda, sigui de béns
immobles o de censals, sol anar acompanyada de l’àpoca corresponent.
Descomptades les àpoques, per ordre d’importància numèrica i
separats per procedència, destaquem les següents tipologies:

Documents procedents d’institucions públiques

Documents reials

Històricament són els més importants ja que recullen la relació
de la ciutat amb la Corona. Comptem amb un total de dos-cents
quaranta-sis pergamins reials. Per tipologies documentals els podem
distribuir en vuitanta-vuit privilegis i sis pròrrogues de privilegi,
quaranta-dues confirmacions, vint-i-vuit provisions, tretze apro-
vacions, dotze sentències, vuit lloacions, vuit disposicions o trasllats
de disposició, sis aprovacions de capítols de Corts o trasllats, sis
ordinacions, cinc declaracions, cinc concessions, quatre promeses,
tres nomenaments (d’educador del duc de Girona, de fiscal i de capità
general), tres àpoques, dues constitucions generals aprovades a les
Corts, dos requeriments, dues procures, dues absolucions, un jura-
ment, una cessió, un perdó, un conveni, una remissió, un manament,
una reparatio scripturae, una indemnitat, un salconduit, una llicència
i una revocació.

Quant al contingut, es refereixen a drets a favor de la ciutat
i a obligacions contretes per aquesta respecte:

Al territori: compromís reial de no vendre la ciutat de Girona
i de no separar altres ciutats de la jurisdicció de Girona, erecció
del ducat de Girona i del Principat de Girona.

A l’organització de la Universitat: nomenament de jurats (forma
de nomenar-los i salaris que han de cobrar) i el funcionament del
Consell, nomenament de càrrecs que vetllin per l’execució de les
obres.

Al funcionament civil: drets per imposar normes per cons-
truir taules o botigues, per celebrar fires, per tenir estudi gene-
ral, per poder actuar en cas d’epidèmies i de comissió de delictes,
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funcionament de les presons i drets que es poden cobrar (com que
cap ciutadà de Girona pugui ser empresonat fora de la ciutat),
nomenament de jutges.

Al funcionament econòmic: enfranquiment d’impostos (peatges,
mesuratges, bovatge, pagament de lleudes...), cobrament de drets
de barra als ciutadans per fer front a obres de la ciutat (muralles,
riu Ter), creació de l’ofici de mostassaf, autorització de la creació
i venda de censals per obtenir diners per a la ciutat, dret de tenir
taula de canvi, dret de poder encunyar moneda, a drets derivats per
serveis prestats per la ciutat a la Corona, ja sigui en auxili a guerres
o per préstecs econòmics.

Entre els documents concrets, destaquem l’enfranquiment del
comte Ramon Berenguer IV en el qual eximeix de cugucies diversos
pobles, 1144 (és el més antic); el privilegi d’Alfons I pel qual
concedeix franquesa de pagament d’eixorquia als habitants de
Girona, 1190; el privilegi de Pere II en què regula l’organització
política, fiscal, econòmica, edilícia, jurídica i militar, 1284; la
promesa de Jaume II de no vendre la ciutat de Girona a cap persona
que no sigui comte de Barcelona, 1300; el privilegi de Pere III, de
creació de l’ofici de mostassaf, 1351; l’erecció del ducat de Girona
per Pere III, 1351; l’erecció del principat de Girona per Ferran I,
1416; la institució del sagramental o sometent que regirà a la ciutat
per Alfons IV, 1430; el privilegi de la reina Maria, com a lloctinent
d’Alfons IV, en el qual concedeix a Girona la facultat de tenir taula
de canvi assegurada, 1443; la llicència d’Alfons IV per fundar l’Estudi
General de Girona, 1446; el privilegi de Joan II en què concedeix
la facultat d’encunyar moneda d’or i plata, 1463, i el privilegi de
Felip III en el qual concedeix que la Taula de Canvi de Girona pugui
tenir banc com la de Barcelona.

Documents de la Universitat de Girona

A la Universitat de Girona, és a dir, al Comú de la ciutat, hi
fan referència, d’una manera o altra, un total de cinc-cents setanta-
vuit documents.

Un grup important són la creació i venda de censals que ens
donen idea del funcionament econòmic del consistori. Per exemple,
setanta-quatre pergamins són de censals creats per reconstruir els
molins de la Manola, adquirits per la ciutat, i un altre grup menys
important, de divuit pergamins, fan referència a les obres del riu
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Ter. També és la receptora dels privilegis i concessions reials a favor
de la ciutat.

Altres documents a destacar són les ordinacions (com la que
estableix el salari dels jurats, 1337; la que crea el càrrec de tres
prohoms per ser oïdors dels comptes dels jurats, 1341), les protestes
de la Universitat davant del rei perquè no es compleix algun aspecte
previst en els privilegis o davant les taxacions i salaris de l’escrivania
a la ciutat, els requeriments per fer complir les seves pròpies
ordinacions, les procures a favor d’alguns dels seus membres perquè
la representin en assumptes concrets, les llicències a particulars per
fer taules de botigues (s’hi preveuen les condicions que han de
complir respecte a mides), un conveni entre la Universitat i el Call
jueu respecte de les imposicions sobre el vi i les carns (1359), un
conveni amb el barquer del riu Ter en el qual els jurats li imposen
normes en èpoques de crescudes del riu i fixen els preus que ha
de cobrar per persones i animals, les ordinacions del rei Pere III,
a súplica dels jurats, on s’estableixen normes per matar bestiar per
vendre i mantenir el riu Onyar net i per fer complir les ordinacions
dels jurats (1351), el conveni entre la Universitat, el Capítol i les
parròquies de la vegueria de Girona per establir les talles que
s’haurien de pagar per la construcció de les muralles (1376), etc.

Documents de la Taula de Canvi

A la Taula de Canvi de Girona hi fan referència un total de dos-
cents set documents. La majoria són creacions i vendes de censals
i cessions.

Documents d’institucions religioses

Un cop d’ull a l’índex d’organismes ens indica que la docu-
mentació es refereix a un gran nombre de monestirs, convents,
esglésies, capelles, beneficis, altars..., mostra de la importància i
del pes social d’aquestes comunitats en èpoques passades. Ma-
joritàriament, es tracta de deixes i llegats a les esglésies en els
testaments, però també podem trobar les institucions religioses en
altres documents com a senyores feudals propietàries del domini
directe.

Per nombre de documents, les de Girona que apareixen més,
per aquest ordre, són: Santa Maria de la Seu i l’Almoina del Pa,
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l’església de Sant Feliu, el convent de Sant Domènec, l’hospital de
Santa Caterina, el monestir de Sant Feliu de Cadins, el convent de Sant
Daniel i el convent de Santa Clara.

Entre les institucions religioses de fora de Girona, trobem el
convent de Sant Agustí i el de Sant Domènec de Peralada, el monestir
de Santa Maria d’Ullà, el monestir de Santa Maria d’Amer, el
monestir de Santa Maria de Ripoll, l’església de Sant Cugat de Salt,
el monestir de Sant Esteve de Banyoles...

Remarquem els capbreus a favor de Sant Feliu de Girona, set
capbreus compresos entre els anys 1339 i 1521; les butlles papals,
onze documents datats entre 1455 i 1862, i els breus papals, cinc
documents compresos entre 1371 i 1689.

Documents procedents de persones privades

Documents relacionats amb censals: creació, venda, cessions i
lluïcions. Aquests, però, també poden ser públics. Com hem esmentat
abans, cal destacar tot el conjunt de creacions de censals que fa
la Universitat de Girona per fer front a costos d’obres per a la ciutat
(reparació de muralles, arranjament dels aiguadeixos del riu, re-
construcció de molins...).

Documents relacionats amb béns immobles: sobretot de terres,
en totes les seves formes (vendes, establiments, vendes a carta de
gràcia, a rabassa morta, en subhasta pública, retrovendes, etc.) i
lliuraments de possessió dels béns venuts.

Documents relacionats amb la família: capitulacions
matrimonials, donacions, definicions, heretaments, debitoris o
àpoques per dots...

Altres documents privats: en menor nombre, podem trobar
capbreus, testaments i codicils, adscripció d’homes propis, contractes
d’aprenentatge, convenis, definicions de comptes, fundació de
misses, etc.

Anàlisi onomàstica. Documents de particulars

Una anàlisi de l’índex d’antropònims i de topònims ens mostra
els cognoms i les famílies que apareixen més freqüentment. Hi
trobem documents que no van ser originats o rebuts per la institució
municipal sinó que s’hi han integrat posteriorment. Això ens pot
donar idea de diferents fons patrimonials inclosos dins el fons
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pròpiament municipal. Tot i que en aquest moment és difícil
d’investigar-ne la procedència, podem suposar que han arribat
mitjançant donacions o adquisicions.

Recollim els següents noms de família i el lloc de procedència:
Arbonès, d’Ullà. Hi fan referència un conjunt de cinquanta-

quatre documents sobre vendes i àpoques, lliuraments de possessió,
donacions i capitulacions matrimonials, testaments i codicils, debi-
toris, datats entre 1512 i 1632.

Carabús, de Cervià de Ter. Hi fan referència seixanta-tres
documents datats entre 1431 i 1659. Com en tots aquests casos, es
tracta de documentació de dret privat.

Hospital, de Vilamalla. Apareixen en quaranta-vuit documents
entre els anys 1372 i 1643. Es van emparentar amb la família Martí
del veïnat de la Móra de Viladasens.

Martí, del veïnat de la Móra de Viladasens. Amb cent trenta-
nou documents entre els anys 1266 i 1643, és el conjunt patrimonial
més nombrós. Emparentats, entre altres, amb la família Hospital
de Vilamalla, la família Puig-amalric de Viladasens i la família Masó
de Pedrinyà (la Pera). Molt probablement els documents d’aquestes
famílies van arribar per mitjà d’aquest fons.

Perpinyà, d’Ullà. Són un conjunt de quaranta-quatre documents.
S’emparentaren amb els Arbonès, de Cervià de Ter. Com en el cas
anterior, podria tractar-se d’un sol fons.

Selvadamunt i Selvadavall. Comptem amb trenta-nou documents
sobre aquests masos de Vilobí d’Onyar.

Els nombrosos censals inclosos en el fons ens ajuden a des-
cobrir quines eren les famílies més adinerades i influents de Girona.
Tot i que comprenen algun document de caràcter personal o fa-
miliar, com ara testaments o capitulacions matrimonials, no creiem
que puguin considerar-se fons familiars ja que la majoria estaven
relacionats amb la Universitat de Girona o la Taula de Canvi i
la documentació ens deu haver arribat per mitjà d’aquestes
institucions.

Família Bell-lloc. El personatge més important és Jeroni de Bell-
lloc, jurat de Girona i administrador de la Taula de Canvi.

Família Capmany. Entre ells, Rafael Capmany i Descoll, que
fou representant de la mà major.

Família Hospital. La trobem durant molts anys, del 1346 al
1587.
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Família Miró. Pere Miró fou síndic de la Universitat de Girona
i procurador de l’hospital de Santa Caterina. Tanmateix, pocs
documents es refereixen a la seva família.

Família Samsó. És la família de la qual en conservem més
documents: apareixen en cent cinc documents entre els anys 1311
i 1622.

Família Santceloni. Hi ha documentació de força membres
d’aquesta família. La majoria són censals de la Universitat de Girona.

Família Santdionís. La trobem com a representant de la
Universitat però també com a propietària.

Família Santmartí.  Com en el cas anterior, algun membre fou
jurat de Girona.

Família Sarriera. Només hi fan referència vint-i-dos documents
datats entre 1471 i 1581. Però un dels seus membres, Joan Sarriera,
fou capità general de Girona i vegueria, del comtat d’Empúries,
del vescomtat de Cabrera i d’altres viles i castells; s’emparentaren
pel casament d’una filla amb els vescomtes de Rocabertí.

Família Segurioles. També foren representants de la Universitat
de Girona. La majoria de documents són públics.

INDEXACIÓ

Hem recollit set tipus diferents d’índex: antropònims, topònims,
organismes, càrrecs i oficis, notaris, notaries i tipologies documentals.

Els antropònims i els topònims s’han traduït al català, sempre
que ha estat possible. No hem recollit les diverses variants escrites
d’un mateix cognom, com hem fet en el Llibre Verd o el Llibre Vermell,
perquè hauria estat inviable atesa la llargada del catàleg. Cal anar,
per tant, al document original per obtenir totes les variants d’un
mateix cognom.

En l’apartat següent detallem tots els criteris que hem fet servir
per a la indexació.



Criteris per a l’elaboració dels índexs

ANTROPÒNIMS

Noms d’home:
— Com a regla general, introduïm el cognom seguit del nom.
Santceloni, Francesc de
— Si no hi ha un cognom evident, indiquem la relació de

parentiu.
Joan, fill de Pere Ramon
— Si el cognom és un altre nom o una població o vila, els

indexem per aquest cognom.
Pere, Joan; Cruïlles, Miquel de
— Si una persona té dos cognoms, els recollim tots dos amb

la connexió amb i.
Adroer i Moret, Antoni
— Prescindim d’entrar les relacions de parentiu entre homònims.
— Si un nom d’home porta àlies fem dues entrades, la primera

pel cognom i la segona per l’àlies, amb el cognom entre parèntesi.
a) Roure, Joan, àlies Rovira
b) Rovira, Joan (Roure, Joan)

Noms de dona:
— Si porten cognom, seguim les normes generals establertes

per a l’entrada de noms d’home.
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— Si no en porten, els indexem amb el mateix cognom que
el pare, marit o germà. Si li poden correspondre dos cognoms (el
del pare i el del marit), hem fet dues entrades.

Maria, filla de Pere Puig, esposa de Joan Bou:

Puig, Maria

Bou, Maria

— Poques vegades hem trobat un nom de dona amb àlies. En
aquests casos, seguim les normes indicades per a l’entrada de noms
d’home.

— Si només sabem el cognom d’una germana i no és clar
que sigui el patern, els entrem pel nom i indiquem la relació de
parentiu.

Maria, germana d’Ermessenda Rovira

— Si la dona és pubilla porta cognom i és el marit qui pren
el nom del mas. Per tant, indexem els fills i germanes amb aquest
cognom. El marit pot conservar el cognom antic com a àlies.

— Si una dona s’ha casat més d’una vegada, fem una entrada
independent per cada cognom.

Noms de jueus:

— Els hem entrat tal com apareixen al pergamí, sense distingir
entre nom i cognom.

Partícules de, des, sa, ses:
— Hem mantingut aquests articles i preposicions per fide-

litat al document. Si hem trobat diferències entre documents,
a l’índex només apareix una sola entrada amb la partícula de
connexió.

— La preposició de es col·loca darrere el nom i no afecta l’ordre
alfabètic.

Agullana, Joan d’
— Els articles sa i ses i la contracció des es tradueixen

aglutinats al cognom.
Sarriera, Miquel
— Els cognoms formats per Sant i un nom es tradueixen

soldats.
Santdionís, Bernat
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TOPÒNIMS

— Intentem donar la màxima informació sobre el topònim.
En cas d’entitats locals menors o masos recollim, si és possible,
el veïnat i el municipi a què pertanyen i fem una entrada per cada
entitat.

a) Mercadal, el (Girona)

Girona, el Mercadal
b) Martí, mas, la Móra (Viladasens)

Móra, la, mas Martí (Viladasens)
Viladasens, mas Martí

c) Vila, mas, Alenyà, Sant Cebrià dels Alls (Sant Sadurní de
l’Heura)

Alenyà, mas Vila, Sant Cebrià dels Alls (Sant Sadurní de
l’Heura)
Sant Cebrià dels Alls, mas Vila (Sant Sadurní de l’Heura)

Sant Sadurní de l’Heura, mas Vila
— Només porten advocació els municipis que actualment la

conserven.

— En topònims no catalans prescindim de les dependències
administratives.

— Tingueu en compte que si un topònim està format per
entitat local principal i una de dependent, no està indexat sota
l’entrada principal. Per exemple, el Mercadal de Girona el troba-
rem per Mercadal, el (Girona) i per Girona, el Mercadal, però no
per Girona.

— Quan el nom actual d’un municipi està format pels noms
de diversos municipis agregats, no tenim en compte l’agregació.

— Si un topònim té dos noms diferents al llarg de la història,
fem dues entrades independents.

ORGANISMES

— Indexem com a mot principal el que defineix l’organisme,
no el lloc.

Bisbat de Girona

Aquesta norma no es compleix en el cas d’institucions religioses
les quals estan entrades per l’advocació per tal d’evitar redundàncies.
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— Si els beneficis, personats, altars, anivesaris... tenen advocació,
els indexem tant per la institució principal com per la dependent.

Sant Climent de Tor, església de, candela de Santa Maria

Santa Maria de l’església de Sant Climent de Tor, candela de

— Si no ens consta l’advocació o s’hi fa referència d’una manera
genèrica, l’entrada que els correspon és la següent:

Sant Climent de Tor, església de, candeles

— Com en els topònims, tingueu en compte que els casos
formats per un organisme principal i un altre de dependent no estan
indexats sota l’entrada del principal.

— Els càrrecs es consideren representants d’una institució, per
tant, també la introduïm. Per exemple, en el cas dels reis, també
podem recuperar el document per Corona d’Aragó.

— Si algun organisme ha canviat de nom al llarg de la història,
fem dues entrades independents.

CÀRRECS I OFICIS

— Formen part d’aquest índex tant els oficis com les professions,
càrrecs i títols.

— Recollim separadament les formes masculines i femenines.

NOTARIS I NOTARIES

— Seguim els mateixos criteris indicats per a l’entrada de noms
d’home.

— Quan un notari actua com a substitut d’un altre, s’entén que
el notari substituït és el propietari de la notaria i no el donem d’alta
a l’índex de notaris sinó al de notaries precedit del lloc.

— No especifiquem la condició de notari, escrivà o clergue.

— Si hi ha dos notaris que han intervingut en l’elaboració del
document, els considerem tots dos.

— Si el notari és un clergue, a l’índex de notaries hi consta
l’església.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA
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419

1348, gener, 6

Àpoca atorgada per Pere Partioles, de la parròquia d’Aro, a favor
de Pere Oley, de la mateixa parròquia, en la qual reconeix que
ha rebut 100 sous barcelonesos de tern d’un deute que Gui-
llem Oley, el seu pare, havia contret amb ell per raó del dot
de Francesca, esposa de Pere Partioles i germana de Pere
Oley.

Actum est hoc octavo idus ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo septimo.

Jaspert Roig, notari públic de Sant Feliu de Guíxols, de les notes
rebudes per Nicolau Hispà, notari de la mateixa vila.

Registre específic: 505.
Altres numeracions: 365. 140 × 218 mm.

420

1348, gener, 10

Venda atorgada per Bernat de Pujalars, clergue de Cartellà, abans
clergue de Sant Julià del Llor, a favor de Pere d’Anglesell, ma-
jor de dies, fill de Ferrer d’Anglesell, de Sant Julià del Llor,
d’un hort situat a la mateixa parròquia i tingut pel benefici
establert pel difunt Arnau de Planes, sagristà mitjà de l’església
de Sant Feliu de Girona, en aquesta església. A orient i cerç,
afronta amb l’honor del mas Llor, i a migdia, amb l’honor de
Guillem de Llor mitjançant el torrent anomenat Font Jor-
dana. El preu és de 14 sous barcelonesos i se salva el dret
de l’esmentat benefici pel que fa a terços, lluïsmes i foriscapis
i un cens de 2 diners de tern per la tasca que ha de pagar
per Nadal. També ha de prestar dos cossis de blat segons
mesura d’Amer al possessor del mas Llor, tingut pel mateix
benefici.

Actum est hoc quarto idus ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo septimo.

Arnau de Pools, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.

Registre específic: 522.
275 × 348 mm.
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421

1348, gener, 29

Redempció de dona pròpia atorgada per Guillem de Riba, clergue
de Sant Daniel de Girona, procurador de Jaume de Trilla, canonge
i paborde de la pabordia d’agost de la seu, segons procura de
22 de setembre de 1345 closa per Pere de Costa, notari substitut
de Ramon de Gornall, notari de la Cúria Episcopal, a favor de
Berenguera, filla de Pere Martí, de Montbó. A canvi, rep 2 sous
i 8 diners barcelonesos de tern.

Actum est hoc quarto kalendas februarii anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo septimo.

Francesc Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 491.
Altres numeracions: 367. 200 × 267 mm.

422

1348, febrer, 5

Debitori firmat per Berenguer Rourell, de Sant Genís de Palafolls, a
favor de Joan de Fores, de la mateixa parròquia, en el qual
reconeix deure-li 16 [sous] per l’ordi que li havia comprat. Promet
pagar-los per Sant Joan de juny.

Actum est hoc nonas febroarii anno Domini M CCC XL septimo.

Bernat Estornell, notari públic de Palafolls.

Registre específic: 482.
Altres numeracions: 368. 132 × 249 mm.

423

1348, febrer, 28

Capitulacions matrimonials d’Ermessenda, filla de Pere Carbonell,
de Santa Eulàlia de Vallcanera, amb Bonanat d’Ulines, fill i hereu
de Ramon d’Ulines, de Sant Andreu d’Estanyol. Pere Carbonell
i Pere, el seu hereu, pare i germà d’Ermessenda, li donen 1.700
sous barcelonesos, vestits, dos llençols i un cofre perquè els lliuri
en dot al seu futur marit. Si Ermessenda moria sense descendència
o aquesta no arribava a l’edat de testar, els diners i alguns vestits
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haurien de tornar als donants o a l’hereu del mas Carbonell, a
excepció de 300 lliures amb què la donatària podria testar o fer
les seves voluntats. Bonanat li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns i per assegurar la restitució del dot
obliga dues parts de cases, mobles i terres tingudes sota domini
de l’Hospital Nou de Girona, per valor de 1.400 sous, i les terres
que té per [...] i per Dalmau de Mont, sagristà major de [...] de
Girona, per valor de 200 sous. Per la resta, obliga altres béns
mobles i immobles.

Actum est hoc quinto kalendas [marcii] anno Domini millesimo
CCC quadragesimo septimo.

És còpia simple.

Registre específic: 2540.
Carta partida per ABC. Forats i tinta força esvanida. 482 × 391 mm.

424

1348, juny, 23

Testament de Berenguera de Rovira, serventa de Guillem de Castell,
ciutadà de Girona, en el qual nomena com a marmessors
Margarida, esposa de Guillem de Castell, i Joan de Clota, de Santa
Pau. Mana que siguin pagats els seus deutes i greuges i escull
sepultura al cementiri de l’església de Sant Feliu de Girona. Deixa
diners a l’esmentada església per a misses, a la Creu de Sant Feliu
i al seu confessor; a Guillema, la seva germana, si la sobrevivia,
i a Joan de Clota, pel seu treball com a marmessor. Institueix
els pobres com a hereus universals, però la caritat s’ha de
distribuir amb coneixement del seu marit.

Actum est hoc nono kalendas iulii anno Domini M CCC quadra-
gesimo octavo.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 498.
Altres numeracions: 355, 370. 225 × 343 mm.

425

1348, juny, 28

Testament de Pere d’Espinal, domer de l’església de Santa Maria de
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Vidreres, en el qual nomena com a marmessors Guerau de
Torrent; Pere de Recs, clergue i clavari de l’esmentada església;
Bonanat Ferrer, de Vidreres, i Berenguer d’Espinal, clergue, el seu
nebot. Escull sepultura al cementiri de l’església de Santa Maria
de Vidreres. Dóna diners a l’esmentada església i clergues; al
bisbe de Girona, en reconeixement de domini; a l’obra de l’altar
de Santa Maria, per a misses; per distribuir almoina als pobres;
a les menses dels predicadors, framenors, carmelites i merceda-
ris; als hospitals de Sant Pere de Galligants, Hostalric, i de Besalú;
als altars de Santa Maria de Tortellà, Santa Maria del Mont, Sant
Miquel des Torro i Santa Maria de Vilabertran, per a ornaments;
a l’església de Sant Llorenç del Mont, per a un vel, i als seus
marmessors. També llega diners al monestir de Valldemaria, als
clergues de Sant Pau, Sant Miquel, Sant Iscle i Sant Jaume, i
a la candela de l’altar de Santa Maria de Vidreres instituïda per
Viader. Deixa a Agnès de Pujals i Pere, el seu marit, els diners
que li devien. Dóna diners a Berenguera, esposa d’Arnau Sorivos,
de Besalú, la seva neboda; a Pericó, germà de l’esmentada
Berenguera; a Elisenda, neboda seva; a Anna Espriu, mare i
hereva de Guillema, serventa del testador; a la vídua del difunt
Castelló, batlle de Belda, si vivia; a Bonanat Ferrer, els diners
que li devia; a Ramon Ferrer, el seu fill; a Pere de Recs; a Guerau
de Torrent, part del seu deute; a Guillem, nebot del testador; a
Bernat d’Espinal, clergue, nebot seu, allò que li deu i el seu
breviari; als seus fillols i filloles; a [...] Ferrer, de Vidreres (també
li deixa forment), i a Saurina, serventa de Pere de Recs. Nomena
com a hereu universal l’Hospital Nou de Girona.

Actum est hoc quarto kalendas iulii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo octavo.

Guillem Segarra, notari públic substitut de Berenguer de Costa,
notari públic de Vidreres, de les notes rebudes per Pere Ripoll, difunt
notari públic del mateix terme.

Registre específic: 518.
Altres numeracions: 371. 424 × 485 mm.

426

1348, juliol, 30

Testament de Berenguer de Bosc, teixidor de Llambilles, en el qual
nomena com a marmessors Jaume i Pere de Bosc, els seus fills.
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Escull sepultura al cementiri de l’església de Sant Cristòfol de
Lambilles. Deixa diners als clergues de l’esmentada església i
almoines als pobres; a Ramon Calvet, el seu senyor, en senyal
de domini; per a la seva sepultura; als altars de les capelles de
Santa Maria d’Erols i de Sant Cristòfol de l’Erm; als altars de
Sant Iscle, Santa Victòria, Sant Andreu i Santa Maria de la
parròquia de Llambilles, i a les torxes de l’altar de Sant Cristòfol
de Llambilles que cremen durant l’elevació del Cos de Crist. Fa
deixes a Llorenç de Pla; Arsenda, filla de Berenguer Sabater, per
al seu esponsalici; als marmessors, a Santa Maria de Montserrat
i als seus fills Pere i Caterina, per als seus drets de llegítima.
Nomena Jaume de Bosc com a hereu universal i posat cas que
morís sense descendència legítima o aquesta no arribés a edat
de testar, el substituiria Pere o Caterina, per aquest ordre.

III kalendas augusti anno Domini M CCC XL VIII.

Bonanat Blijard, clergue de l’església de Llambilles.

Registre específic: 475.
Altres numeracions: 372. 222 × 297 mm.

427

1348, agost, 5

Testament de Pasquala, esposa de Vicenç de Serra, de Sant Cristò-
fol de Llambilles, en el qual institueix com a marmessors Vi-
cenç, el seu marit, i Guillem de Vilar, el seu germà. Escull ser
sepultada al cementiri de Sant Cristòfol de Llambilles. Deixa
quantitats pecuniàries a l’església i clergues de Llambilles, per
a misses i dret de sepultura; al seu senyor, en senyal de domini;
a les capelles de Santa Maria d’Erols i Sant Cristòfol de l’Erm;
per a almoina als pobres; als altars de Sant Iscle i Santa Victòria
i al de Sant Andreu; a Vicenç, el seu marit; a Guillem de Vilar,
el seu germà; a Maria, esposa de l’anterior; a Bonanat, germà
seu; a les seves germanes Guillema i Ermessenda; a una altra
germana; a les seves cunyades Brunissenda i Guillema, i a Pere
Esteve, el seu fillol. Assigna la resta dels 200 sous de què disposa
al pagament de deutes. Nomena Margarida, la seva filla, hereva
universal.

Actum est hoc nonas au[gusti] anno Domini M CCC XL VIII.

Bonanat Blijard, clergue de l’església de Llambilles.
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Registre específic: 489.
Altres numeracions: 373. 258 × 269 mm.

428

1349, juliol, 17

Confessió d’home propi de Bernat de Roquet, de la parròquia de Sant
Julià del Llor, a favor de Simó de Cursu, clergue obtentor del
benefici establert per Arnau de Planes, canonge i sagristà segon
de Sant Feliu, quant a la meitat; per l’altra meitat era home propi
de l’abat del monestir d’Amer. N’era home propi com a fill de
Bernat de Roquet, de l’esmentada parròquia.

Actum est hoc sextodecimo kalendas augusti anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 504.
Altres numeracions: 374. 225 × 331 mm.

429

1349, agost, 19

Adscripció d’home propi de Ferrer d’Albon, de Sant Julià del Llor,
a favor de Simó de Cursu, clergue obtentor del benefici fundat
per Arnau de Planes, difunt canonge i sagristà segon de l’església
de Sant Feliu de Girona en l’esmentada església. N’és home propi
quant a la meitat perquè tenia per successió el mas Albon de
l’esmentada parròquia, del qual n’eren senyors l’abat d’Amer i
l’esmentat benefici, de manera proindivisa.

Actum est quartodecimo kalendas septembris anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 511.

1350, febrer, 12

Adscripció d’home propi de Bernat d’Albon, de la parròquia de Sant
Julià del Llor, fill i hereu de Ferrer d’Albon, vivent, a favor de
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Simó de Cursu, clergue obtentor del benefici fundat pel difunt
Arnau de Planes, canonge i sagristà segon de Sant Feliu de Girona,
en l’església de Sant Feliu, quant a la meitat; per l’altra meitat
era home propi de l’abat d’Amer.

Actum est hoc septimo kalendas marcii anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 512.

1352, desembre, 5. Girona

Confessió d’home propi atorgada per Pere de Roquet, fill de Bernat
de Roquet, de la parròquia de Sant Julià del Llor, a favor de Simó
de Cursu, clergue obtentor del lloc presbiteral fundat per Arnau
de Planes, difunt canonge i sagristà segon de Sant Feliu de Girona,
quant a la meitat; per l’altra meitat era home propi de l’abat del
monestir d’Amer.

Actum est hoc Gerunde quinta die decembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC quinquagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 513.
Altres numeracions: 375. 580 × 282 mm.

430

1349, desembre, 5

Venda en subhasta pública atorgada per Arnau Rafart, Guillem
Domenge i Pere Ferrer, ciutadans de Girona, cònsols; Gui-
llem de Fellines, comanador de l’Hospital Nou de Girona; Pere
de Casadevall, paborde de l’Almoina del Pa de la Seu de Girona,
amb voluntat i consentiment de Ramon de Campllong, doctor
en lleis i tresorer de l’església de Santa Maria de la Seu de Girona;
fra Berenguer Comte, prior del convent dels frares predicadors
de Girona, i els frares Berenguer Jaume, Guillem Arnau, Nicolau
Eimeric, Pere Figuera, Berenguer Gelats, Ramon d’Olivars,
Francesc de Déu, Pere Fino, Jaume Bossa, Francesc Guerau i
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Arnau Guillem de Llapart, de l’orde dels predicadors, convocats
en el Capítol del seu convent. Actuen com a hereus del difunt
Pere Cardonets, porter reial i ciutadà de Girona, per mort de
Francesc, el seu fill, d’acord amb el seu testament de 12 de juny
de 1348, en poder del notari Pere Rei, en el qual estableix com
a hereu l’Hospital Nou de Girona en cas de mort del seu fill.
Acorden la venda de l’ofici de reconèixer i signar amb el senyal
reial els pesos i mesures per pesar pa, grans, vi, oli i altres coses
a la ciutat, batllia i vegueria de Girona i de rebre’n a canvi un
salari, per tal de pagar els deutes i càrregues que el difunt havia
contret per pagar els llegats. No podien retenir l’ofici de reconèixer
i signar els pesos i mesures perquè era competència reial i se’n
podia derivar un perjudici per al rei d’Aragó. L’atorguen a favor
de Guillem de Castelló, com a més-dient, en subhasta feta per
Berenguer Vedruna, corredor públic de Girona. El preu és de 1.500
sous barcelonesos que reben per mitjà de la taula de canvi de
Guillem Pere de Reixac, canvista de Girona. Se salva el dret del
rei al qual havia de prestar un parell de capons de cens per Nadal
i el lluïsme o foriscapi.

Quod fuit actum [...] nonas decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo nono.

Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 497.
Altres numeracions: 376. 596 × 605 mm.

431

Segona meitat del segle XIV

Donació atorgada per Pere de Bordils, draper de Girona, a favor de
Bonanat Cifred, oriünd d’Aro i habitant de Girona, en remuneració
als bons serveis que li havia prestat. Li dóna un violari de 150
sous de moneda barcelonesa de cens que Pere Mateu i Caterina,
la seva esposa, ciutadans de Girona i habitants de Sant Feliu
de Guíxols, vengueren al donant per la vida natural de Bonanat
Cifred i de Bernat de Riera, fill del difunt Berenguer de Riera,
ciutadà de Girona, pel preu de 1.050 sous. També li deixa un
censal de 50 sous anuals que els esmentats cònjuges vengueren
al donant per 50 lliures.
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Falta la part on es llegiria la datació i la signatura del notari.

Registre específic: 3010.
Tallat per la part inferior. Ambdós documents foren fets a Cassà de la Selva el
22 de desembre de 1367 pel notari Guillem Llobet. 278 × 265 mm.

432

1350, gener, 9

Establiment emfitèutic atorgat per Eimeric de la Via, ciutadà de
Girona, a favor de Pere de Riba, Bernat, el seu gendre, i Brunis-
senda, filla i esposa dels anteriors, del mas de Font i possessions,
situat a la parròquia de Besalú. Se salven els drets senyorials
de l’estabilient i els seus successors, als quals havia de prestar
la tasca dels esplets del pa, dues tasques dels esplets del vi i un
cens per Nadal consistent en un parell de capons i un parell de
gallines. Pere de Riba, Bernat i Brunissenda haurien de residir
al mas. En l’establiment s’exceptua un camp tingut per l’hereu
del cavaller difunt Guillem de Castelló, pel qual no es pagava
tasca sinó un cens al senyor.

Quinto idus ianuarii anno Domini millesimo trecentesimo
quadragesimo nono.

Bernat de Cantallops, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 490.
Altres numeracions: 310 bis. 604 × 483 mm.

433

135[.], maig, 20. Girona

Debitori firmat per Bernat de Margarit, ciutadà de Girona, com
a marmessor i executor testamentari de Dalmau Ramon Xam-
mar, fill i hereu del difunt Ramon Xammar, cavaller, d’acord
amb el testament d’1 de juliol de 1348 clos per Jaume Comte,
notari de Girona. S’hi ordenava restituir les injúries i pagar
els deutes contrets pel mateix Dalmau Ramon i el seu pare,
anotats en una cèdula de paper segellada amb el seu segell
personal i escrita pel notari Jaume Comte i Ramon Moner,
guardià dels framenors i confessor del testador. Reconeix que
deu 22.000 sous barcelonesos a Sibil·la Llançol, filla de Be-
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renguer Llançol, cavaller difunt, que havia estat esposa del
noble Humbert de Cruïlles. Es compromet a pagar-li 2.000 sous
a l’acte, 1.000 per la propera festa de Tots Sants i 1.000 pel
primer de maig següent, i així cada any, en les esmentades
dates, fins al pagament total de la quantitat, segons acord amb
la interessada pactat mitjançant el seu procurador i escuder
Simó Sadonada. Aquesta quantitat havia estat atorgada a
Sibil·la en donació propter nuptias pel seu espòs Humbert de
Cruïlles, juntament amb altres béns, en compensació del
dot que ella havia aportat al matrimoni. Aquest dot consistia
en 38.000 sous reials de València, 30.000 en diners i un al-
berg franc i lliure situat al carrer de Sant Nicolau valorat en
8.000 sous (instruments nupcials fets a València pel notari
Bernat Orseti i closos per Guillem Orseti, notari públic per
tot el domini reial). L’esmentat Humbert havia venut el castell
de Torrent a Guillema, la seva germana, esposa de Ramon
Xammar, i després de la mort de Guillema havia passat a
Dalmau Ramon, fill d’aquesta i de Ramon Xammar (testament
de 28 de maig de 1348 escrit per Arnau de Pools, notari de
Girona, i clos per Jaume Comte). Sibil·la el reclamava en pa-
gament de la restitució del dot. Aquesta restitució s’havia fet
mitjançant una venda en la qual Sibil·la venia als executors
testamentaris de Dalmau Ramon Xammar els drets de l’es-
mentat castell a canvi dels 22.000 sous objecte del debitori.
També se cita una causa entre Sibil·la i el fiscal reial judica-
da davant Arnau Joan, doctor en lleis, comissari diputat pel
rei, el 1350. Són marmessors del testament de Dalmau Ra-
mon Xammar: Dalmau de Pou; el guardià dels framenors; el
comanador de l’Hospital Nou de Girona; Bernat de Margarit,
amic fidel del testador; Guillem de Pujada, de Sant Gregori,
i Ramon Desfalgueres, de Cartellà.

Quod fuit actum Gerunde et per dicto Bernardum Margariti
manumissorem et Simonem ça Donada, procuratorem firmata et
laudata die vicesimo madii anno a nativitate Domini millesimo CCC
quingentesimo [...].

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1962.
Pergamí amb forats i taques. 726 × 590 mm.
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434

1350, maig, 26

Definició de comptes atorgada per Guillem Cavaller, canonge de Sant
Feliu de Girona, nomenat per Berenguer de Cruïlles, bisbe de
Girona, segons instrument de 10 de gener de 1350, a favor de
Berenguer Moret, clergue de l’església de Sant Sadurní de Palol,
com a executor testamentari en nom del bisbe del testament de
Berenguera, difunta esposa de Guillem de Prat, de Palol, i de
Guillem de Rovira, del mateix lloc, com a marmessor i executor
del testament esmentat. Aquests executors havien estimat els béns
de la difunta en 17 lliures barceloneses de tern. Un cop deduïdes
4 lliures, 5 sous i 8 diners corresponents als salaris i despeses
per redimir les faltes de la testadora i altres despeses detallades
en els comptes, restaven 12 lliures, 14 sous i 4 diners que havien
estat dipositades a la taula de Francesc Savarrés i Guillem Pere
de Reixac, canvistes de Girona. D’aquestes, Guillem Cavaller
havia de cobrar 12 sous i 6 diners per l’examen dels comptes,
la confecció del present instrument i els peatges. La resta, 12
lliures, 1 sou i 6 diners, no era suficient per complir amb els
llegats disposats per l’esmentada Berenguera. Per això, Guillem
Cavaller mana redistribuir els diners entre els següents beneficiaris:
l’església i clergues de Palol, el convent del Carme de Girona, el
monestir de Santa Maria de Montserrat, el capellà de Sant Daniel
de Girona, els marmessors i l’Almoina del Pa de la Seu. Una part
quedava reservada per a redimir altres possibles faltes oblidades
que poguessin aparèixer.

Actum est hoc VII kalendas iunii anno Domini millesimo
CCC L.

Pere Amic, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 984.
Altres numeracions: 378. 347 × 326 mm.

435

1350, octubre, 23

Àpoca atorgada per Joan Albert, ciutadà de Girona, a favor de
Bonanada, vídua del difunt draper Pere Tortosa, de Girona, en
la qual reconeix que ha rebut 7 lliures de moneda barcelonesa
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de tern anuals que li devia pel lloguer de dues cases situades
a Girona, al costat de la casa major de l’atorgant, des del dia
de la mort del seu marit fins a la festa de Sant Feliu vinent.

Actum est hoc decimo kalendas novembris anno Domini
millesimo CCC quinquagesimo.

Simó de Bassagais, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 651.
Altres numeracions: Nº 380. 192 × 231 mm.

436

1350, octubre, 28

Àpoca atorgada per Berenguer Mallol, de la parròquia de Sant Vicenç
de Constantins, oriünd del mas de Pere de Sant Climent d’Amer,
a favor de Guillem Conill, clergue d’Anglès, com a marmessor
de l’últim testament del difunt Arnau Mallol, de Constantins,
sogre de l’atorgant, en la qual reconeix que ha rebut 10 sous
barcelonesos de tern per raó la meitat dels censos que l’esmentat
Berenguer havia pagat per la part de la masoveria anomenada
Mallol, que era del seu sogre, i de les terres del difunt.

Actum est hoc quinto kalendas novembris anno domini
millesimo CCC quinquagesimo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 983.
Altres numeracions: 379. 187 × 304 mm.

437

1350, novembre, 6

Àpoca atorgada per Bernat Guerau, vanover de Torroella de Montgrí,
a favor d’Isabel, la seva esposa, vídua de Pere Maçana, apotecari,
en la qual, atès que no havien fet capitulacions, reconeix que
ha rebut 40 lliures barceloneses corresponents al dot, entre béns
mobles i diners. Comprenien un violari de 30 sous melgoresos
que prestava Ramon de Noguer, de Ginestar. L’atorgant obliga
tots i cadascun dels seus béns per assegurar la recuperació del
dot en cas de mort.
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Actum est hoc octavo idus novembris anno Domini millesimo
CCC quinquagesimo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1377.
207 × 342 mm.

438

1351, gener, 21. Perpinyà

Erecció del ducat de Girona pel rei Pere III amb les ciutats de Girona,
Vic i Manresa; les viles de Besalú, Berga, Camprodon i Sant Pere
d’Auira, del vescomtat de Bas; les viles de Castellfollit, Torroella
de Montgrí, Pals i Figueres, i els castells, viles i llocs de les
vegueries, batllies i procuracions de Girona, Besalú, Bages, Berga
i Berguedà, Osona, Vic, Ripoll i Ripollès, Camprodon, la Ral,
vescomtat de Bas, Torroella de Montgrí i Figueres. El concedeix
en feu honrat a l’infant Joan, el seu fill primogènit, sense prestació
o servei i estableix que els comtes, vescomtes i altres nobles li
haurien de prestar homenatge. Com a condicions, l’infant hauria
de donar al rei, quan així li ho requerís i abans de deu dies de
la presentació del requeriment, la potestat de les ciutats i viles
de Girona, Besalú, Manresa, Berga, Vic, Camprodon, Castellfollit,
Torroella de Montgrí i Figueres com a capitals de les batllies, ve-
gueries i procuracions corresponents, fins que complís vint anys;
aquestes ciutats i viles haurien de continuar enviant els seus pro-
curadors o nuncis a les corts o parlaments que se celebressin;
quan el duc complís l’edat de quinze anys hauria d’assistir tam-
bé a les esmentades corts; fins que el duc complís l’esmentada
edat, el rei retenia el regiment del ducat i l’administració i percep-
ció dels rèdits dels fruits, i finalment, es reservava el dret de poder
exigir i obtenir dels comtes, vescomtes i nobles del ducat i dels
homes d’aquestes viles i llocs, exèrcits, host, cavalcada i altres
serveis. L’accés del duc al tron, després de la mort del monarca
i complida d’edat requerida, comportaria l’extinció del ducat.

Actum et datum in castro Perpiniani die vicesima prima ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo primo.

Mateu Adrià, escrivà reial, secretari i notari públic per tot el domini
del monarca.
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Trasllat de 12 de maig de 1351 autentificat per la firma i segell reials.
Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 697.
Conserva part del segell. Altres numeracions: Registrado de número 117, 368,
382. 545 × 604 mm.

439

1351, gener, 21. Perpinyà

Nomenament d’educador de l’infant Joan, duc de Girona, fet pel rei
Pere III a favor del noble Bernat de Cabrera, conseller reial, fins
que aquell complís l’edat de quinze anys. L’infant hauria de viure
a la ciutat que el rei disposés, tant en vida de la reina com si
la sobrevivia, mentre el rei no es tornés a casar. Si la reina
sobrevivia al rei, l’infant hauria de viure en els regnes i terres
on habités la reina. En cas de mort del rei i la reina o si el rei
prenia nova muller, l’infant viuria al lloc que l’educador proveís.
En cas de mort dels reis i de l’educador, els nobles i cavallers
de les vegueries de Girona i Besalú escollirien dos nobles de
l’esmentada vegueria; la Universitat de Girona, dos ciutadans
d’aquesta ciutat; els de la vegueria del Bages, Berga i el Berguedà,
dos nobles; la Universitat de Manresa, dos ciutadans; els de la
vegueria d’Osona i Vic, Ripoll i el Ripollès, Camprodon i la Ral,
dos nobles, i la Universitat de Vic, dos ciutadans. Aquestes dotze
persones o la seva major part podrien disposar i ordenar la
persona i lloc on l’infant i duc hauria d’habitar i ser nodrit fins
als quinze anys. Si l’educador moria abans que els reis, aquests
podrien escollir la persona que creguessin més convenient. Si els
reis el premorien, l’educador percebria tots els rèdits, drets del
ducat de Girona per sostenir l’infant i família i exerciria l’ad-
ministració del ducat. Podria nomenar veguers, batlles, pro-
curadors, col·lectors de rèdits i exaccions, jutges, comissaris,
oficials i tenir sota la seva autoritat les ciutats i viles i els jueus
que hi habitessin. Tindria potestat per ordenar, nomenar,
destituir, exercir el mer i mixt imperi i la jurisdicció alta i baixa,
les constitucions de pau i treva, i rebre homenatges i juraments
de fidelitat de les persones i llocs del ducat. Per a més seguretat
el rei mana als comtes, vescomtes, comdors, barons, varvassors,
cavallers, ciutadans, burgesos, homes de viles i llocs del ducat
que prestin homenatge i jurament de fidelitat a l’educador i els
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absol de l’homenatge directe al rei. Segueix lloament de la reina
Elionor.

Quod est actum et datum in castro Perpiniani die vicesima
prima ianuarii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo primo.

Mateu Adrià, escrivà reial i secretari, notari públic per tot el domini
del monarca.
Trasllat de 12 de maig de 1341 subscrit pel rei Pere, donat a Barcelona.
Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini reial.

Registre específic: 1638.
Altres numeracions: Registrado de número 119, 383. L’original anava proveït del
segell reial i el de la reina consort. 638 × 668 mm.

440

1351, febrer, 15

Capbreu a favor de Simó de Cursu, clergue obtentor del benefici
presbiteral fundat a l’església de Sant Feliu de Girona per Arnau
de Planes, sagristà segon de l’esmentada església, difunt, i a favor
de fra Bosom, abat del monestir de Santa Maria d’Amer. Conté
les següents capbrevacions:

1. 1351, febrer, 15

Vidal d’Om, habitant de la Cellera de Sant Vicenç de Constantins, reconeix
que té pels esmentats senyors una extensió de terra amb oliveres
situada sota la Cellera de l’església de Constantins, al lloc anomenat
Costa. A occident i migdia, afronta amb l’honor de Bernat de Cellera,
de l’esmentada parròquia; a orient, amb una peça que té per Eimeric
de la Via, ciutadà de Girona, i a cerç, amb l’honor de Bernat de
Cellera i Bonanada Candela. També admet que rep un cens anual
sobre l’hort que Bonanada Candela té sota la Cellera de Constantins.
Té aquesta terra i el cens per compra a Arnau Sabater, de
Constantins, el 28 de novembre de 1350. Presta terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe a l’abat i al benefici.

Quintodecimo kalendas marcii anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 667.
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2. 1351, desembre, 1. Girona

Bernat de Cellera, de la parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
reconeix que té pels esmentats senyors una possessió situada a
la parròquia de Constantins, al lloc anomenat Costa, de prop de
mitja vessana d’extensió. A orient, afronta amb l’honor de Vidal
d’Om; a migdia, amb la riera; a occident, amb l’honor de Miquel
Joglar, i a cerç, amb l’honor que ell mateix té per l’església de
Constantins. Presta terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de
domini directe a l’abat i al benefici i un cens de 2 diners
barcelonesos a l’hereu del mas Castelló de Constantins per la
possessió de Costa.

Gerunde prima die decembris anno a nativitate Domini
millesimo CCC quinquagesimo primo.

Francesc Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 669.

3. 1351, desembre, 1. Girona

Bonanada, vídua de Pere Canadell, de Viladasens, i filla del difunt
Bernat de Vila, de Sant Vicenç de Constantins, reconeix que té
un hort situat a la parròquia de Constantins, prop de la Cellera,
d’un saió d’extensió. A orient i migdia, afronta amb l’honor de
na Planella; a occident, amb l’honor d’en Roig, i a cerç, amb
les cases de na Bartola. Presta terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe a l’abat i al benefici, i un cens de 18
diners per Santa Maria d’Agost a l’hereu d’Elisenda de Planella.

Gerunde prima die decembris anno a nativitate Domini
millesimo CCC quinquagesimo primo.

Francesc Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 670.

4. 1352, novembre, 29. Girona

Berenguer de Boada, clergue de l’església de Sant Julià del Llor, declara
que posseeix pels esmentats senyors, de manera proindivisa, una
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peça de vinya amb avellaners anomenada Ginebreda i antigament,
Solivera. La tenia per compra feta a Clara, esposa de Guillem
de Castell, mercader de Girona. A orient, afronta amb l’honor
del mas de Rovira; a migdia, amb la vinya de Jaume Bonmatí,
de Cabanes; a occident, amb una part de la vinya que té per
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona i senyor de la Casa de Favars,
i a cerç, amb la vinya anterior, amb l’avellanar que té per
l’esmentat Eimeric i amb l’honor de Guillem de Bell-lloc, ciutadà
de Girona. Paga terços, lluïsmes, foriscapis, fermances, empares
i altres drets de domini directe i un cens de 16 diners i una tasca
dels esplets del pa i el vi per la festa de la Nativitat de la Mare
de Déu de setembre.

Actum est hoc Gerunde vicesima nona die novembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 668.
Altres numeracions: 370, 384 bis. 505 × 497 mm.

441

1351, febrer, 16. Perpinyà

Provisió atorgada pel rei Pere III a súplica dels jurats i prohoms de
Girona, on es desenvolupen alguns punts dels documents d’erec-
ció i concessió del ducat de Girona i de comanda i educació del
duc. S’hi regula l’administració del ducat en cas de mort de la
reina consort i segones núpcies del monarca i detalla quan es pot
retenir l’host i cavalcada (d’acord amb l’usatge Princeps namque).
Les ciutats, viles i llocs del ducat en cap cas poden ser separades
de la corona, han de ser regides per oficials reials i s’hi han d’ob-
servar les Constitucions Generals de Catalunya, els Usatges de
Barcelona i els privilegis, usos i costums que tenien concedides.
Estableix les normes per al nomenament del nou educador i
administrador del duc en cas de mort de Bernat de Cabrera, amb
la participació de quatre representants dels nobles o cavallers i qua-
tre representants de la Universitat de Girona. Disposa que el duc,
quan tingui edat de regir el ducat o abans, tingui l’obligació de
jurar, lloar i firmar totes i cadascuna de les coses estipulades que
facin referència a la ciutat de Girona i que Bernat de Cabrera i
els seus successors en el càrrec hagin de jurar de guardar-les als
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jurats, cònsols o consellers de Girona, Vic i Manresa. La reina
Elionor lloa, aprova, ratifica i confirma el document, i el rei i Bernat
de Cabrera es comprometen a complir les disposicions que conté.

Actum et datum in camera timbrorum castri regis Perpiniani
sextadecima die febroarii anno a nativitate Domini millesimo trecen-
tesimo quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 678.
Les signatures del rei i la reina Elionor no són autògrafes. Portava tres segells.
Inscripció: Resgistrat en Cartes XCV del Llibre Verd. Altres numeracions:
Registrado de número 122, 384. 608 × 616 mm.

442

1351, febrer, 28. Perpinyà

Prestació d’homenatge i fidelitat feta per Ramon de Sitjar, Francesc
de Terrades, jurisperit, i Guillem Sunyer, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona (Ramon de Bruguera,
notari substitut de Bernat de Taialà, 22 de febrer de 1351), per
manament reial, a favor de l’infant Joan, duc de Girona, i del
noble Bernat de Cabrera, com a educador i procurador seu.
Malgrat els intents dels esmentats procuradors per aconseguir que
se’ls absolgués de prestar-lo, juren ser-los fidels i lleials i observar
totes i cadascuna de les coses contingudes en els instruments
de creació i donació del ducat i de l’encomanda i educació de
l’infant, detallades en el text del document. Es fa en presència
del rei Pere III i els testimonis Ramon Berenguer, comte
d’Empúries; Hug, bisbe de València i canceller; Berenguer, bisbe
de Girona; Pere de Fenollet, vescomte de Canet, i Ademar de
Mosset, consellers, reunits a la Sala Blanca del castell de Perpinyà.

Die lune vicesimo octava die mensis ffebruarii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo... Que omnia
acta fuerunt die et anno supra in prima linea contentis.

Mateu Adrià, escrivà i secretari reial, notari públic per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 671.
El text combina any de la nativitat i any de l’encarnació. Altres numeracions:
378, 385, Registrado de número 121. 353 × 629 mm.
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443

1351, març, 12. Perpinyà

Confirmació atorgada pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms
i Universitat de Girona de les llibertats, franqueses, immunitats
i privilegis de la ciutat, per ell i pel seu fill i successors. El rei
promet que l’erecció del ducat de Girona amb les ciutats de
Girona, Manresa i Vic, les seves batllies i vegueries, i la seva
concessió al primogènit, l’infant Joan, així com el jurament
d’homenatge i fidelitat prestat pels síndics Francesc de Terrades,
Ramon de Sitjar i Guillem Sunyer al rei, com a pare i legítim
administrador del duc, i a Bernat de Cabrera, com a educador
de l’infant i administrador del ducat, no perjudicaran les im-
munitats, llibertats, franqueses, privilegis, consuetuds, usatges i
bons usos de la ciutat i tant ell mateix com Bernat de Cabrera
juren respectar-los. El document d’erecció i concessió del ducat
i un altre de posterior feien menció a quèsties, toltes, forces,
subsidis i altres servituds i anaven en contra dels privilegis de
Girona, fet que havia provocat recels en els síndics a l’hora de
prestar homenatge i jurament de fidelitat.

Actum et datum in camera reginali castri regii Perpiniani
duodecima die marcii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 536.
Altres numeracions: Registrado de número 113, 387. 328 × 540 mm.

444

1351, març, 12. Perpinyà

Declaració del rei Pere III en la qual afirma que la prestació
d’homenatge i jurament de fidelitat de Francesc de Terrades,
jurisperit, Ramon de Sitjar i Guillem Sunyer, ciutadans i jurats
de Girona, al rei com a administrador del seu fill, duc de Girona,
per raó de l’erecció del ducat de Girona, feta l’1 de gener de 1352
juntament amb Vic i Manresa, continguda en un instrument
escrit per Mateu Adrià, no representarà cap perjudici per a les
franqueses, llibertats, immunitats i privilegis que gaudia la ciutat
i els seus habitants i els torna a confirmar i ratificar. Bernat de
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Cabrera, educador i administrador del duc també ho lloa i
confirma.

Actum et datum in camera reginali castri regii Perpiniani
duodecima die marcii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo primo.

Trasllat de 22 de maig de 1388. Guillem de Donç, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, validat per Guillem Domenge,
doctor en lleis i jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 652.
Altres numeracions: Registrado de número 120, 373, 386. 328 × 482 mm.

445

1351, abril, 10. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III, com a pare i legítim administrador
de l’infant Joan, duc de Girona, a favor de la ciutat de Girona
i els seus habitants, a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat,
en el qual concedeix que puguin escollir guardes proposats i
revocats pels jurats i nomenats i constituïts pel batlle. Tindrien
la funció de custodiar les vinyes, horts, camps, vergers i altres
terres dins del límit de la ciutat i batllia de Girona i les terres
que tenen els ciutadans i habitants de Girona en tota la vegue-
ria, amb capacitat per imposar multes i prendre penyores als
culpables. Com a salari, rebrien la meitat dels ingressos de les
multes (l’altra meitat seria per al veguer o batlle de Girona). Els
carnissers de Girona també hi estarien subjectes, malgrat la
concessió reial de 24 de maig de 1339 sobre la pastura del
bestiar.

Datum Gerunde decima die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Registre específic: 656.
Altres numeracions: Registrado de número 109, 391. 217 × 475 mm.

446

1351, abril, 10. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III, en nom propi i com a pare i legítim
administrador de l’infant Joan, duc de Girona, a favor de la ciutat
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de Girona a petició dels jurats i prohoms de la ciutat. Concedeix
que els nuncis de la ciutat puguin portar vara amb virolles de
plata amb el senyal reial i el de la ciutat per tal que els pregons
es facin amb més solemnitat. No poden portar maça.

Datum Gerunde decima die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Registre específic: 672.
Nota en paper del segle XIX. Explica que el privilegi fou portat a la secretaria per
Joaquim Massaguer, alcalde de Girona, amb la Història del Setge de Girona de
1809, de Minali, que es trobaven en poder de Carbó. Altres numeracions:
388. 179 × 363 mm.

447

1351, abril, 10. Girona

Pròrroga de privilegi atorgada pel rei Pere III, com a pare i legí-
tim administrador del duc de Girona. Prorroga per quinze anys
més el privilegi atorgat per ell mateix a favor de la ciutat de
Girona en el qual establia que cap comissari o delegat reial
o del procurador general de Catalunya o els seus lloctinents
no podrien, en el termini de vint anys a partir de la data
d’atorgament (6 de desembre de 1339), inquirir i demanar dins
la ciutat i vegue-ria de Girona per cap crim o delicte, ni cas-
tigar-los amb les penes estipulades, missió que quedava reser-
vada als ordinaris de la ciutat i vegueria. Reservava per al rei
i procurador general o el seu lloctinent la facultat d’intervenir-
hi i conèixer les causes i per al batlle general de Catalunya
la facultat de demanar els drets reials i altres funcions in-
herents al seu ofici. A més, el rei i procurador podrien delegar
en un jutge o jutges i, posat cas que els oficials de Girona
fossin sospitosos, el rei o procurador podrien delegar en algun
jurisperit de Girona. Cap oficial no podria extreure de la bat-
llia i vegueria de Girona els ciutadans o habitants de Girona
o la seva vegueria detinguts. Quedaven exceptuades les penes
de falsificació de moneda, heretgia, crim de lesa majestat i
sodomia.

Datum Gerunde decima die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Registre específic: 673.
Altres numeracions: Registrado de número 126, 376, 388. 232 × 723 mm.



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 357

448

1351, abril, 10. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III, a súplica dels jurats i prohoms de la
Universitat de Girona, en el qual els concedeix la creació de l’ofi-
ci de mostassaf. El rei, batlle general de Catalunya o lloctinent
havien d’escollir una persona cada any, el dia de la Circumcisió,
d’una terna de prohoms presentada pels jurats de la ciutat.
Aquest tindria la missió de custodiar els pesos i mesures
originals de la ciutat i de controlar els que s’hi utilitzaven per
comprar i vendre. Al principi de la seva administració hauria
de proclamar els llocs de la ciutat on s’acostumen a utilitzar
pesos i mesures homologats, les penes estipulades i els termi-
nis per contrastar les mesures amb l’original. A més, podia
actuar d’ofici, imposar multes i castigar transgressions d’acord
amb les ordinacions dels jurats. Els imports de les multes
s’haurien de repartir en tres parts: una per a la Cort, una per
a la Universitat i l’altra per al mostassaf en concepte de salari.
Podria tenir un o dos saigs que l’assistissin i executessin les
seves ordres. Al cap de l’any hauria de lliurar els pesos i mesu-
res de la ciutat al seu successor i donar comptes al batlle o
al seu lloctinent, en presència dels jurats. D’altra banda, tam-
bé tindria la funció de controlar les obres i els camins de la
ciutat.

Datum Gerunde decima die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial.

Registre específic: 705.
Conserva part del segell. Altres numeracions: CXXXVI, Registrado de núme-
ro 125. 336 × 675 mm.

449

1351, abril, 10. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms i ciutat,
batllia i vegueria de Girona, en el qual, per tal d’evitar les
vexacions que els oficials reials infligien o podien infligir,
concedeix que a ningú de la ciutat, batllia o vegueria de Girona
no se li pugui imposar cap pena per deutes, préstecs, comandes,
fidejussions o obligacions, llevat que el creditor o creditors del
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deutor, comandatari o venedor, principal o fidejussor, facin
rereclam.

Datum Gerunde decima die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial.

Registre específic: 2165.
Altres numeracions: Registrado de número 118. 284 × 431 mm.

450

1351, abril, 10. Girona

Ordinacions atorgades pel rei Pere III, en nom propi i com a
administrador de l’infant Joan, primogènit seu i duc de Girona,
a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona, en les
quals estableix que tot el bestiar que s’hagi de vendre a la
carnisseria de Girona sigui mort al lloc anomenat degollador,
construït de nou a la riba de l’Onyar; que aquest lloc sigui netejat
de carns, sang i altres deixalles, que es procuri que aquestes siguin
arrossegades pel riu Onyar, i que se segueixin les ordinacions
dels edils de la ciutat. Es permet als particulars matar i degollar
els animals que necessitin per menjar en altres llocs, sempre que
recullin la sang i deixalles en conques i evitin la corrupció i les
pudors. Si a causa de l’abundància de pluges no es pot matar
el bestiar en el degollador perquè està inundat, permet que es
faci a les ribes de l’Onyar, a les seves taules o en un altre lloc,
però amb cura de netejar-les. També estableix que la sang,
intestins, ossos, extremitats i altres restes del bestiar no siguin
llençats a qualsevol lloc de l’Onyar, sinó al lloc més profund
perquè l’aigua se’ls emporti, o en un altre lloc idoni que decideixin
els jurats de la ciutat. Aquestes ordinacions, donades amb la
intenció d’evitar la putrefacció i les pudors a la ciutat, respecten
les establertes pels jurats sobre les carns d’oví i caprí matades
pels jueus i revoquen les atorgades pel conseller reial Pere de
Montcada, procurador de Catalunya.

Datum Gerunde [sub nostro pendenti sigillo decima] aprilis
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagessimo
primo.

Registre específic: 2619.
Portava segell pendent, actualment perdut. 177 × 441 mm.
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451

1351, abril, 14. Girona

Confirmació atorgada pel rei Pere III a favor de la ciutat de Girona
de tots els privilegis i franqueses de la ciutat, amb motiu de la
concessió de l’esmentat rei al seu conseller Bernat de Cabrera i
a Bernat, fill d’aquest, dels drets que el rei tenia en el castell,
vila i terme de Blanes i en el castell d’Agramunt i el seu territori,
concessió contrària als privilegis atorgats pel rei Jaume II de no
vendre, permutar o alienar la jurisdicció de la vegueria de Girona
a cap persona llevat del comte de Barcelona i d’unir l’esmentada
ciutat i pertinences i drets al comtat de Barcelona, donat a
Barcelona el 8 de les calendes de maig de 1300. També era
contrària al privilegi concedit pel rei Pere de no vendre, donar,
encomanar o alienar a cap persona estranya ni separar del domini
de la corona i de la jurisdicció del comtat de Girona, Besalú,
vescomtat de Bas ni altres llocs, castells i valls del bisbat de
Girona, donat a Barcelona el 30 de juny de 1339. Un altre motiu
era la concessió al rei feta pels jurats i prohoms de Girona, amb
les viles del ducat de Girona i vila i vegueria de Cervera, de 12.400
lliures a pagar en dos anys, per adquirir una galera en auxili
de l’armada contra el regne de Còrsega i el castell d’Alguer i per
a una altra contra els genovesos.

Datum et actum in domo fratrum minorum civitatis Gerunde
quartadecima die aprilis anno a nativitate Domini millesimo
tricentesimo quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1844.
Altres numeracions: 392, 380. 581 × 610 mm.

452

1351, juny, 26. Girona

Cessió atorgada pel rei Pere III a favor dels jurats i prohoms de la
ciutat de Girona, de 30.000 sous barcelonesos que havien estat
lliurats per l’esmentada ciutat juntament amb 16.000 més,
d’acord amb el pacte fet amb el monarca, a Huguet de Pallars,
com a procurador de Ramon Roger, comte de Pallars, el seu pare.
Li havien estat adjudicats en execució de justícia per Ramon
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Destatione, llavors governador de Girona, per un deute de 85.000
sous que Berenguer de Cruïlles, antic precentor de l’església de
Girona, havia reconegut a Ramon Roger per raó del dot de
Geraldona, esposa de l’esmentat Huguet, i en el qual Francesc
de Cervià, apareixia com un dels fidejussors. Aquest últim tenia,
per venda del rei, la jurisdicció i el mer i mixt imperi del castell
de Cervià i dels llocs de Bordils i Púbol, dotze casals de la Pera
i Cassà de Pelràs i el dret de cena pel valor de 303 sous i 4 diners
barcelonesos. Amb el lliurament d’aquests diners al comte de
Pallars s’havia pretès recuperar la jurisdicció i cena de l’esmentat
castell i termes. Posat cas que aquesta jurisdicció i drets
retornessin al noble Francesc de Cervià, com en realitat havia
succeït, Ramon Roger havia de restituir els 30.000 sous al
monarca i ara, pel present document, el rei els cedeix als prohoms
i jurats de Girona. Per l’esmentada restitució s’havien obligat els
béns de Ramon Roger i, en especial, la potestat del castell de
Cervelló per valor de 15.000 sous i, pels altres 15.000 sous,
Huguet havia obligat 450 sous anuals dels 500 que rebia de la
lleuda i passatge d’aquesta ciutat i el dret de cena que li havia
venut el procurador reial. El rei dóna als jurats plena potestat
de demanar, rebre i retenir els 30.000 sous però els havien
d’invertir en la lluïció i redempció de la jurisdicció del castell
de Cervià i altres drets. Mana a Francesc de Cervià que, un cop
pagats els 46.000 sous, restitueixi la jurisdicció, cena, mer i mixt
imperi i ordena al noble Pere de Montcada, conseller i procurador
reial, al veguer i batlle de Girona i als oficials que compel·leixin
el comte de Pallars i el seu fill a lliurar aquesta quantitat.

Datum Gerunde die vicesima sexta iunii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 819.
Altres numeracions: 393, Registrado de número 108. 390 × 524 mm.

453

1351, juliol, 13. Girona

Restitució en forma de venda atorgada per Francesc de Cervià, a
favor del rei Pere, d’una banda, i de Berenguer de Riera, Arnau
Rafart, Jaume Marcó i Francesc Savarrés, jurats de Girona, i de
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la Universitat de l’esmentada ciutat, de l’altra, del mer i mixt
imperi, la jurisdicció civil i la jurisdicció alta i baixa (fora del
cas de mort natural) del lloc de Bordils i la seva parròquia. La
tenia en virtut de la venda que li féu el rei, juntament amb les
jurisdiccions de Cervià i de Púbol, amb instrument de 24 d’agost
de 1344 clos per Jaume Conesa, escrivà reial. El preu pagat pels
compradors és de 12.504 sous barcelonesos satisfets de la manera
següent: 6.000 procedents de la venda feta a Francesca, esposa
de Guillem Senesterra, cavaller difunt, de la cena de 333 sous
i 4 diners anuals del castell de Cervià; 1.504 sous de la venda
perpètua a l’esmentada Francesca de la casa que Francesc de
Cervià tenia a Bordils i que Ponç d’Alta-riba, veguer de Girona,
féu vendre per execució de justícia a favor dels jurats de Girona,
i 5.000 sous dels béns de la ciutat de Girona, diners que quedaven
per tornar a Francesc de Cervià dels 46.000 sous que el rei manà
restituir-li per la lluïció i redempció de la venda de la jurisdicció
i mer i mixt imperi de Cervià, Bordils i Púbol.

Actum est hoc [...] Gerunde die mercurii terciadecima die iulii
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
primo.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 650.
Altres numeracions: Registrado de número 112, 382, 394. 512 × 552 mm.

454

1351, octubre, 22. Girona

Venda atorgada per Guillem de Castell, ciutadà de Girona, a favor
de la Universitat d’aquesta ciutat i de Berenguer de Riera, Ramon
de Sitjar, Arnau Rafart, Jaume Marcó, Francesc de Savarrés i
Ramon de Tortosa i de Queixàs, com a jurats de la ciutat, de
l’ofici de reconèixer i senyalar els pesos i mesures de draps, grans,
vi, oli i altres mercaderies, que s’empren a la ciutat, batllia i
vegueria de Girona amb el senyal reial. Li pertanyia per raó de
la venda que li feren Arnau Rafart, Guillem Domenge i Pere Ferrer,
ciutadans de Girona, cònsols; Guillem de Fellines, comanador
de l’Hospital Nou de Girona, i Pere de Casadevall, paborde de
l’Almoina del Pa de la Seu de Girona, amb voluntat i consentiment
de Ramon de Campllong, doctor en lleis i tresorer de la seu, i
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fra Berenguer Comte, prior del convent dels predicadors de Gi-
rona, com a possessors de l’heretat universal del difunt Pere
Cardonets, ciutadà de Girona. El preu de la present venda, que
inclou els drets i els salaris acostumats per l’ofici, és de 85 lliures
barceloneses de tern i se salva el domini del rei, com a pare i
legítim administrador de l’infant Joan, duc de Girona i successors;
un cens d’un parell de capons que s’haurien de lliurar al rei o
al seu batlle de Girona per Nadal, i els lluïsmes i foriscapis. Signa
el rei Pere III lloant la venda.

Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die octobris an-
no a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
primo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 637.
Portava segell reial de cera. Altres numeracions: Registrado de número 124,
382, 395. 529 × 444 mm.

455

1351, desembre, 13. Perpinyà

Declaració del rei Pere III en la qual disposa que el seu agutzil de
Barcelona no pugui demanar el morabatí que pretenia cobrar als
presoners i confirma el privilegi atorgat a la ciutat de Barcelona
i als seus habitants, que establia que cap ciutadà o habitant de
Barcelona no podia ser empresonat pel seu agutzil, procurador
o altre oficial en altre lloc que no fos la presó comuna de la
vegueria de Barcelona i d’acord amb la manera i salaris de
custòdia acostumats, fixats pel veguer o carceller de Barcelona,
donat a Barcelona l’1 de maig de 1343.

Datum Perpiniani tertiadecima die decembris anno a nativitate
Domini M CCC quinquagesimo primo.

Bartomeu de Llor, escrivà reial.
Trasllat d’11 de juliol de 1358. Simó de Rovira, notari públic de
Barcelona, amb autorització de Guillem Romeu, batlle de Barcelona,
i testificació de Joan Agustí, protonotari per tot el domini del rei,
i Jaume Gil, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 655.
Altres numeracions: Registrado de número 110, 384, 396. 443 × 531 mm.
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456

1352, febrer, 1. Girona

Àpoca atorgada per Pere de Torre, paraire i tintorer de Girona, a favor
de Guillema, filla del difunt Pere de Crosa, de la Vall d’Amer,
la seva futura esposa, en la qual reconeix que ha rebut, entre
diners i béns mobles, 700 sous barcelonesos que eren part dels
1.000 sous que li havia promès en dot.

Actum est hoc Gerunde prima die februarii anno a nativitate
Domini millesimo [CCC] quinquagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 658.
Altres numeracions: N. 397. 158 × 314 mm.

457

1352, març, 26. Vilobí d’Onyar

Redempció de dona pròpia atorgada per Ramon Malarç, senyor de
Vilobí, a favor de Bonanada, filla de Pere Cendra, home propi
i soliu seu, i esposa de Pere de Belestar, de Sant Dalmai. A canvi,
rep 2 sous i 8 diners barcelonesos de tern.

Actum est hoc in cellaria de Vilaubino vicesima sexta die marcii
anno a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo secundo.

Guillem Segarra, escrivà de Vilobí, per autoritat de Bernat Cavaller,
de Besalú, com a procurador de Ramon, fill i hereu universal de
Ramon Malarç, difunt senyor de l’esmentat terme.

Registre específic: 635.
Altres numeracions: 398. 220 × 307 mm.

458

1352, març, 28. Girona

Àpoca atorgada per Guillem de Perer, sabater de Girona, a favor de
D[olça], vídua de Pere de Vila, fuster de Girona, el seu primer
marit, en la qual reconeix que ha rebut 65 lliures dels béns
d’aquest, en restitució del dot que li havia promès per raó de
matrimoni. Posat cas que es trobés l’àpoca que li havia fet per
35 lliures en poder del notari Bartomeu Vives, ordena que no
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sigui vàlida perquè l’esmentada quantitat està compresa en aquest
document.

Actum est hoc Gerunda vicesima octava die marcii anno a
nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 293.
Altres numeracions: 397. 140 × 282 mm.

459

1352, abril, 3. Viladasens

Testament de Joana, vídua de Miquel Reig, de Mollet, en el qual
nomena com a marmessors Joan Martí, de Viladasens; Pere Birba,
de Fellines, i el sagristà de l’església de Viladasens. Mana ser
enterrada al cementiri de l’església de Sant Vicenç de Viladasens,
a la qual deixa diners per a misses, torxes, candela de Santa Maria,
cadascun dels rètols, ciri pasqual, a cada altar i a les torxes de
Sant Martí. Ordena fer una almoina general als pobres durant
el novenari. A més, llega a l’altar de Sant Martí un llençol i un
vel per netejar el calze i a Sant Martí de la Móra, un altre vel.
També deixa diners a les torxes de l’església de Sant Joan de Mollet
on institueix un aniversari que haurien de celebrar els capellans
de l’esmentada església, pel qual assigna un camp de terra
anomenat de sa Fontana. Deixa a Joan Martí dues feixes de terra
situades a Mollet, al lloc anomenat Traspuig, per dotze anys, i
una mitgera de forment; a Margarida, esposa de Joan Martí, la
seva mantellina i una olla de coure petita, i a Domènec Ginesta,
de Sant Martí Vell, la seva gonella. Fa altres deixes a Joan Julià,
del veïnat de la Móra de Viladasens, i als seus marmessors i fillols
i filloles. Mana que es paguin els llegats del seu mas de Mollet;
fins que no es compleixi el testament el deixa hipotecat a Joan
Martí. Ordena una almoina amb les tres o quatre mitgeres de
la casa d’en Julià. Si no eren vàlids els instruments corresponents
a l’heretament del mas Julià de Viladasens a favor de Joan Oller,
de Vall, terme de Verges, i de la seva esposa Margarida, deixaria
l’esmentat mas a Joan Martí. Deixa el mas Reig de Mollet amb
terres i possessions al seu parent més pròxim. Nomena Joan Martí
com a hereu universal.
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Actum est hoc in parrochia Villaasinorum die tertia mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo secundo.

Antoni Serra, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
de Jaume de Campllong, difunt notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.

Registre específic: 582.
318 × 333 mm.

460

1352, maig, 4. Girona

Venda de censal atorgada per Eimeric de la Via, Pere de Bordils, draper
de Girona, Guillem Jordà, Guillem de Llapart i Joan de Prat, com
a jurats de la Universitat de Girona, a favor de Beatriu, vídua
de Francesc de Terrades, jurisperit de Girona, com a procurado-
ra de Francesc de Terrades, el seu fill. Li venen un censal de
1.000 sous barcelonesos de tern de cens anual a pagar la meitat
per les festes de Santa Creu de maig i l’altra per Tots Sants. El
preu de la venda és de 20.000 sous, quantitat que utilitzen per
cancel·lar diversos violaris i deutes que la Universitat havia
contret amb Margarida, esposa d’Arnau de Vivers; Guillem Jordà,
canvista; Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona; Francesc Pabia;
el mateix Francesc Pabia com a tutor dels fills de Bernat Samsó;
Ramon Calvet, canvista menor de dies, i Jaume Marcó, Guillem
Castell, Arnau de Vall, Guillem Domenge, mestre Bernat Duran,
Lluís Estruç, Domènec de Gornall i Ramon de Bruguera, notari.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde [...] in domo fratrum minorum Gerunde
die veneris quarta die madii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo secundo.

[Ramon Bruguera].
Trasllat del segle XVI. Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat
reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari pú-
blic de Girona, escrivà del Consell de la ciutat, d’una acta del notari
Ramon Bruguera.

Registres específics: 632 i 633.
Són dos pergamins cosits. Mal estat de conservació. Altres numeracions:
388, 399. 1.154 × 335 mm.
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461

1352, maig, 22

Venda en subhasta pública atorgada per Jaspert Perer, de Castelló,
com a tutor instituït per Pere de Puig, jutge ordinari del comtat
d’Empúries, d’Alamanda, filla i hereva del difunt Francesc Seguí,
(instrument de 20 de maig de 1351 en poder de la Cort de
Castelló), a favor de Pere de Font, de Vilamalla, com a més-dient
en la subhasta feta per Bernat Adroer, corredor d’orella, d’un
quartó d’oli en lliure i franc alou, segons mesura de la vila de
Castelló. Alamanda el percebia anualment, per la festa de Sant
Vicenç, sense domini directe ni lluïsmes ni foriscapis, sobre una
era, dues cases contigües a l’esmentada era i una feixa que eren
propietat del comprador. Les cases, situades a Vilamalla, afron-
ten, a orient, amb el carrer; a migdia, amb l’alberg de Guillem
de Teula; a occident, amb l’alberg de Vidal de Pontós, i a cerç,
amb altres cases del comprador. La feixa estava situada al lloc
anomenat Volpiylera de Vilamalla i fou del difunt Bernat de Font,
pare del comprador. Afronta, a orient, amb la tinença d’en Julià;
a migdia, amb la terra de Francesc Figuera; a occident, amb la
tinença de Guillem Pere, mestre, i a cerç, amb la tinença del pare
del comprador. El preu és de 13 lliures i 5 sous melgoresos que
són lliurats a Marquesa, vídua de Francesc Seguí, per restituir-
li el dot.

Segueix àpoca.

Actum est hoc vicesima secunda die madii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.

Pere de Pujol, notari públic de Castelló per autoritat del comte
d’Empúries.
Pere de Puig, jutge ordinari del comtat d’Empúries.

Registres específics: 638 i 639.
Altres numeracions: 389, 400. 454 × 461 mm.

462

1353, abril, 4. Barcelona

Declaració atorgada pel rei Pere III a favor dels jurats, consellers i
singulars de la Universitat de Girona perquè puguin licitar la
concessió en feu feta pel monarca del vescomtat de Bas, amb
la jurisdicció i drets que el rei tenia a la vall d’Osor, a favor del
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seu conseller Bernat de Cabrera, malgrat l’existència d’un privilegi
atorgat el 31 de maig de 1339 per ell mateix en el qual prometia
als prohoms i jurats de la Universitat de Girona i d’altres llocs
del bisbat de Girona que no donaria, vendria ni alienaria per
cap motiu a una persona estranya o privada, ni separaria de la
persona reial la jurisdicció dels comtats de Girona i Besalú i els
vescomtats de Bas i llocs reials del bisbat, i el jurament de fidelitat
i homenatge que els síndics de la ciutat havien prestat al duc
de Girona; al rei, com a pare i legítim administrador seu, i al
mateix Bernat de Cabrera.

Datum Barchinone IIII die aprilis anno a nativitate Domini
millesimo CCC quinquagesimo tertio.

Registre específic: 685.
Inscripció: Llibre Verd, cartes CXXVI. Altres numeracions: Registrado de número
115, 403. 223 × 460 mm.

463

1353, maig, 7

Conveni entre Ramon Sunyer, Francesc de Santmartí, Ramon Venguí,
Bonanat d’Hospital, Berenguer d’Hospital i Pere Tortosa, com a
jurats de Girona, i Berenguer de Roca, de Fontajau, pels salaris
que l’esmentat Berenguer havia de percebre per travessar persones
i coses en una barca pel riu Ter al seu pas per Girona, que els
seus predecessors havien rebut en establiment del monarca o dels
seus oficials. Ateses les recents mortaldats, els jurats creien que
cobrava preus massa elevats i que no hi era sempre que es
requeria. Acorden que Berenguer de Roca tindria tot el dia fins
al capvespre, una persona apta que s’encarregués del servei i en
cas d’inundacions, dues persones. Estableixen els següents preus:
1 òbol per cada persona (inclosa la tornada si es feia el mateix
dia); si era ciutadà de Girona, 1 òbol per anar a les seves posses-
sions tantes vegades al dia com volgués, acompanyat o no de
família i llogaters; 1 diner de moneda barcelonesa de tern per
cada semal de raïms o gra; 2 diners per cada dotzena de bestiar
menut (res si només en portaven un o dos). Si les condicions
requerien el servei de dues persones, cada passant havia de pagar
1 diner; els ciutadans, 1 diner d’acord amb les condicions
anteriors; per cada semal, 2 diners i la dotzena de bestiar petit,
4 diners. El document inclou el lloament i confirmació de la barca
feta pel rei Jaume (Francesc de Bastida, escrivà reial, 30 de juliol
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de 1321) que recull la concessió a precari feta per Guillem de
C[...], difunt batlle general de Catalunya a Pere de Roca, de
Fontajau, i a la seva esposa Brunissenda, filla i hereva de Simó
de Roca (Jaume Tresfort, notari, 28 de gener de 1315) en la qual
es fa esment que la família de Roca hi prestava aquest servei
des de molt antic.

Septima die madii anno a nativitate Domini millesimo tre-
centesimo quinquagesimo tertio.

Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2369.
Forats. 632 × 638 mm.

464

1353, juliol, 17

Testament de Maria, esposa de Vicenç Martí, de Llambilles, en el qual
nomena com a marmessors el domer de l’església de Lambilles,
Vicenç Martí, el seu marit, i Guillem Prous, de Llambilles. Vol
ser sepultada al cementiri de l’església de Sant Cristòfol de
Llambilles, a la qual deixa diners per als seus clergues, dret de
sepultura, misses i una almoina als pobres. Fa altres llegats
pecuniaris a Margarida, la seva filla; a Pere, fill de Maria Esterac;
a Margarida, filla de Jaume Martí, la seva néta; a Guillem i
Bonanada, néts seus; a Margarida Adrià; Bartomeva, filla del
difunt Arnau Martí i néta seva, i als seus marmessors. Nomena
la néta Bartomeva hereva universal.

Actum est hoc XVII die mensis iulii anno a nativitate Domini
M CCC L III.

Bonanat Blijard, domer de l’església de Llambilles.

Registre específic: 641.
Altres numeracions: 406. 155 × 304 mm.

465

1353, agost

Venda atorgada per Bofilla, esposa de Bellshom Escapat, a favor de
Guillem de Vinyoles, del molí anomenat de Gironella. A occident
afronta amb el camí, i a cerç, amb el molí de Bonjuí Cresques,
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jueu. El preu és de 6.000 sous barcelonesos i se salva el dret
del rei, com a pare i administrador legítim del duc de Girona;
el dret de Bonanat de Llémena, draper de Girona, i successors,
que rep la tercera part de les moltures i emoluments del molí
per compra a Bernat Bertó, procurador reial de Girona, i el dret
del ferrer del monar on està situat, per raó del lloçol i fàbrega.

[...]sima septima die mensis augusti anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio.

[Bartomeu Vives], notari públic de Girona.
Rescripte de 1357. Bartomeu Vives, notari públic de Girona, per
manament de Francesc Batlle, llicenciat en lleis, jutge ordinari de
Girona, a petició de l’interessat, Guillem de Vinyoles.

Registre específic: 1613.
660 × 447 mm.

466

1354, febrer, 12. Girona

Àpoca atorgada per Arnau Xifre, espaser de Girona, a favor de Bona-
nada, vídua d’Arnau Gelats, carnisser de Girona, en la qual
reconeix que ha rebut 100 sous de moneda barcelonesa que en-
cara li devien de 15 lliures que Bonanada i el seu marit, Berenguer
G[...], carnisser de Girona, i Simona, esposa d’aquest, havien
reconegut que tenien en comanda o societat (document clos per
Ramon de Bruguera, notari de Girona, el 4 de juliol de 1337).

Actum est hoc Gerunde duodecima die mensis februarii anno
a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo quarto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 675.
Arnau Xifre en el document consta com a Arnaldus Siffra. Altres numeracions:
406. 152 × 375 mm.

467

1354, maig, 10. Cervià de Ter

Àpoca atorgada per Francesc de Cervià, noble, a favor de Guillem
Sunyer, Pere d’Escala, Francesc Pabia, Ramon Medir, Pere Ferrer
i Guillem Queixàs com a jurats de la ciutat de Girona, en la
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qual reconeix que ha rebut 33.496 sous barcelonesos de tern en
complement dels 46.000 que el rei Pere va ordenar que li
paguessin: 40.000 per la restitució de la venda que el rei li havia
fet de la jurisdicció civil i criminal, a excepció de mort natural
i mer i mixt imperi dels castells i parròquies de Cervià, Púbol
i Bordils i sobre dotze casals, sis situats a la Pera i sis a Sant
Martí de Cassà de Pelràs, i 6.000 que l’atorgant havia invertit
en despeses i interessos d’aquesta venda atorgada pel rei a
Perpinyà el 24 d’agost de 1343, que fou redactada per Jaume
Conesa, escrivà. El mer i mixt imperi li havia estat venut
anteriorment per Bernat d’Olzinelles, tresorer reial, per 10.000
sous que s’havien inclòs en el preu (Jaume Conesa, escrivà de
Barcelona, 7 de maig de 1343). Els diners havien estat dipositats
per Berenguer Moragues, de Girona, procurador dels jurats, en
presència de Bernat Bertran, sotsveguer de Girona, a la taula de
Bonanat d’Hospital, canvista de Girona, per lliurar-los a l’atorgant.
Aquesta operació es feia d’acord amb l’instrument reial datat a
Barcelona el 27 d’abril de 1354, segons el qual el dret de cena
per 6.000 sous continuava pertanyent a l’esmentat noble i era
descomptat dels 46.000 sous. D’altra banda, Francesc de Cervià
restituïa els instruments de venda fets per Bernat d’Olzinelles
(Perpinyà, 24 d’agost de 1344), el de la preconització feta a Girona
per l’infant Jaume com a procurador reial (Jaume d’Hospital,
escrivà, 21 de juny de 1343), i tres lletres reials i una de l’infant
Jaume relatives a l’esmentada jurisdicció. Retenia l’instrument
de la venda de jurisdicció del mer i mixt imperi perquè contenia
la venda del dret de cena que continuava en el seu poder.

Que fuerunt acta firmata et laudata [...] in castro de Cerviano
die decima madii anno a nativitate Domini millesimo CCC
quinquagesimo quarto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1878.
Altres numeracions: 407. 844 × 685 mm.

468

1354, maig, 11. Sant Feliu de Guíxols

Nomenament de síndics fet per la Universitat de Sant Feliu de
Guíxols, congregada a la capella de Sant Nicolau de l’esmentada
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vila seguint el costum, que recau en les persones de Nicolau
d’Hospital, Nicolau de Camps, Arnau de Campllong, Maimó
Pons, Guillem d’Aro i Pere Bosc, tots de Sant Feliu. Els concedeix
plenes facultats per tractar amb el rei i els seus oficials, l’abat
i monestir de Sant Feliu de Guíxols, els jurats de la Universitat
de Girona i amb la mateixa Universitat de Sant Feliu, sobre la
integració de Sant Feliu com a part de la ciutat de Girona, la
transmissió de la jurisdicció de l’esmentada vila del domini del
monestir al domini reial i el pagament dels censos que cal prestar
a l’abat i al monarca.

Quod fuit actum et a predicta universitate ut premicitur
convocata et congregata laudatum firmatum et concessum intus
dictam villam beati Nicholai undecima die madii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto.

Jaspert Roig, notari públic de Sant Feliu de Guíxols.

Registre específic: 681.
Altres numeracions: Registrado de número 116, 408. 385 × 535 mm.

469

135[4], juliol, 24. Girona

Capbrevació atorgada per Andreu de Soler, de la parròquia de Sant
Andreu d’Estanyol, a favor de Berenguer de Paba, orfe de
Berenguer de Paba, cavaller, en la qual reconeix que té sota domini
directe de l’esmentat Berenguer una masoveria anomenada de
Longayes amb el terreny. A orient i migdia, afronta amb l’honor
del mas de Rovira, a occident amb l’honor del mas Pons
d’Estanyol, i a cerç, amb el torrent anomenat de Font. També
capbreva un tros d’hort situat a la mateixa parròquia, d’una
jornada de bous d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del
presbiterat instituït per Pere, clergue d’Estanyol; a migdia, amb
el cementiri; a occident, amb l’honor que el domer té sota domini
de l’esmentat Berenguer, i a cerç, amb el camí. Per aquestes dues
propietats ha de prestar un cens de 3 sous barcelonesos per Sant
Vicenç, d’acord amb la reducció atorgada el mateix dia.

Actum est hoc Gerunde vicesima quarta die iulii anno a na-
tivitate Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo [qua]rto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 662.
Altres numeracions: 397, 409. 257 × 466 mm.

470

1354, agost, 24

Debitori firmat per Francesc de Vern, de Cassà de la Selva, a favor
de la seva sogra Sibil·la, vídua de Pere Marc, de Perles, terme de
la mateixa parròquia, en el qual reconeix que ha rebut en préstec
sense interès 500 sous barcelonesos, que promet tornar-los-hi
quan els hi demani. Com a garantia obliga un camp de terra
clos situat en el mateix terme, tingut pel comanador de la casa
d’Aiguaviva. A orient, occident i cerç, afronta amb l’honor de
l’atorgant i a migdia, amb l’honor de Bonanat Barnés.

Actum est hoc vicesima quarta die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto.

Falta la part on figuraria la signatura del notari.

Registre específic: 649.
Manca la part inferior del document. Altres numeracions: 398, 411. 221 ×
290 mm.

471

1354, agost, 26. Girona

Contracte d’aprenentatge entre Guillem de Torrent, de la parròquia
de Marlant, major de quinze anys i menor de vint, i Pere de Vilar,
paraire de Girona, en el qual el primer promet habitar amb el
segon per un any i servir-lo i Pere de Vilar es compromet a
mantenir-lo i ensenyar-li l’ofici.

Actum est hoc Gerunde vicesima sexta die augusti anno a
nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo quarto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 660.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 399, 410. 269 × 302 mm.

472

1354, setembre, 25. Girona

Definició atorgada per Bonastruc de Mestre, jueu de Girona, a favor
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de Pere Dorca, de la parròquia de Cassà de la Selva, de tot deute,
comanda, fermança i obligació amb què estava obligat fins al
dia present. A canvi rep 105 sous de Bernat Guic, ciutadà de
Girona, i altres pagaments.

Actum est hoc Gerunde vicessima quinta die septembris
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
quarto.

Pere Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 643.
Regest publicat en el llibre Els documents dels jueus de Girona, 1124-1595, reg.
357. Altres numeracions: 401. 235 × 305 mm.

473

1355

Lloació atorgada pel rei Pere III, com a legítim administrador de
l’infant Joan, duc de Girona, dels capítols pactats entre el
monarca, els jurats i prohoms de Girona, i els síndics de la
Universitat de Sant Feliu, en els quals s’erigia la vila de Sant
Feliu com a part integrant de la ciutat de Girona i s’hi estipulava
que els seus habitants gaudirien de les mateixes llibertats,
franqueses, usos i costums que els de la ciutat de Girona. Per
tal d’esdevenir de domini reial, haurien de pagar 18 lliures
barceloneses de tern anuals acordades amb l’abat del monestir.
També lloen els esmentats capítols Guillem Sunyer, Pere
d’Escala, Francesc Pabia, Ramon Medir, Pere Ferrer i Guillem
de Queixàs, com a jurats de Girona i representants de la
Universitat de l’esmentada ciutat reunida al convent dels
framenors, i Nicolau d’Hospital, Nicolau de Camps, Arnau de
Campllong, Maimó Pons, Guillem d’Aro i Pere Bosc, com a
síndics de Sant Feliu i representants de la Universitat de la
vila, convocats en la capella de Sant Nicolau, seguint el
costum.

Pergamí malmès en el lloc de la data. Apareix en diversos llocs
l’any 1355.

Ramon [...], notari per tot el domini del rei.

Registre específic: 631.
773 × 540 mm.
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474

1355, març, 12. Girona

Àpoca atorgada per Pere de Bordils, draper de Girona, com a procurador
legítim instituït pel difunt Bonanat d’Hospital,  canvista de Girona,
amb facultat per demanar i rebre els deutes, dipòsits, comandes
i altres béns i drets, i fer les àpoques de rebudes i definicions per-
tinents (procura de 2 de desembre de 1354, en poder de Ramon
Gil, notari) a favor de la germana Eulàlia, abadessa del monestir
de Santa Clara de Girona, en la qual reconeix que ha rebut, amb
consentiment de Pere de Prat, jutge ordinari de Girona, les quan-
titats que Bonanat havia pagat en nom d’aquest monestir.

Actum est hoc Gerunde duodecima die marcii anno a nativitate
Domini millesimo CCC quinquagesimo quinto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 773.
Altres numeracions: 402. 307 × 308 mm.

475

1355, març, 14. Girona

Àpoca atorgada per Guillem Desterrers, sabater de Girona, a favor de
Brunissenda, la seva esposa, vídua de Berenguer Amat, de la
parròquia de Sant Feliu de Cartellà, en la qual reconeix que ha
rebut en diversos pagaments 300 sous barcelonesos de tern per
raó del dot que li havia promès.

Actum est hoc Gerunde quartadecima die mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 640.
Altres numeracions: 403, 412. 155 × 255 mm.

476

1355, juny, 18. Girona

Reducció de delme i primícia atorgada per Ramon d’Horta, prevere
beneficiat de la seu de Girona, com a procurador de Vidal de Blanes,
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abat de Sant Feliu de Girona (procura de 6 de juny de 1348 en
poder de Jaume Comte, notari) i de Guillem d’Escala, sagristà
segon de la mateixa l’església, en utilitat i comoditat de l’abadia
i la sagristia que representen, a favor de Jaume Comte, notari de
Girona. Les rebien sobre quatre feixes contigües situades al lloc
anomenat Horta Mitjana, de Girona. A orient, afronten amb l’horta
que fou d’en Toraies, difunt; a migdia, amb el rec anomenat de
Figuerola; a occident, amb una feixa d’en Serrat, i a cerç, amb
l’horta de Joan Guerau, ciutadà de Girona, mitjançant rec i carrer.
La reducció es fa a un cens de 3 sous barcelonesos de tern a prestar
a l’esmentat abat i sagristà per Sant Pere i Sant Feliu.

Actum est hoc Gerunde octavadecima die iunii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 832.
485 × 274 mm.

477

1355, octubre, 7. Girona

Àpoca atorgada per Arnau Xifre, pedrer de Girona, a favor de Guillem
Pellicer, de la parròquia de Sant [Jordi] Desvalls, com a tutor
de Pere Batlle, orfe i hereu del difunt Pere Batlle, de la mateixa
parròquia, en la qual reconeix que ha rebut 45 sous barcelonesos
en forma de mitgeres de forment que Berenguera, àvia de
l’esmentat pupil, li havia lliurat, en pagament dels jornals que
l’atorgant havia invertit a casa seva.

Actum est hoc Gerunde septima die mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 674.
Arnau Xifre en el document consta com a Arnaldus Siffre. Altres numeracions:
413. 186 × 262 mm.

478

1356, març, 17. Girona

Conveni entre Bernat Joan, taverner de Girona, i Francesc Boix,
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espaser de la mateixa ciutat, sobre l’aiguavés dels teulats dels
seus albergs, situats al Mercadal de Girona. Francesc Boix es
compromet a pagar a Bernat Joan 12 diners anuals de cens, a
més dels 12 que ja li prestava. Si en el termini de cinc anys li
lliurava 20 sous barcelonesos, l’esmentat Bernat es donaria per
satisfet i només li hauria de continuar pagant els 12 diners
acostumats per la festa de Nadal. A canvi, Bernat Joan li concedia
llicència per fer vessar sobre el seu alberg les aigües de pluja que
anaven del de Nicolau de Puig, sabater del Mercadal, fins al d’en
Sabater, pel regueró que discorria fins al seu alberg.

Actum est hoc Gerunde septima decima die marcii anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo sexto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 661.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 414. 410 × 262 mm.

479

135[6], març, 30

Investigació sobre les lleudes reials sol·licitada per Guillem de Castelló,
mercader de Girona, com a administrador de les esmentades
lleudes, a Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, i a Pere
Sacosta, conseller reial i batlle general de Catalunya, per mitjà
de Guillem Llobet, notari de Girona. S’encomana a l’esmentat
notari que posi la informació sobre les rendes en forma pública.

Die mercurii trigesima mensis marcii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo [sexto].

Nicolau Roca, notari de Girona, de les notes de Guillem Llobet, notari
difunt.

Registre específic: 2997.
Pergamí força deteriorat. 867 × 690 mm.

480

1356, setembre, 16. Girona

Àpoca atorgada per Bernat Dalmau, vidrier de Girona, a favor de
Margarida, la seva esposa, filla del difunt Pere de Figuera, [...]
d’Amer, en la qual reconeix que ha rebut, en concepte de béns
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parafernals, 50 sous barcelonesos dels béns que foren de
Berenguera [...], de Sant Climent, que al seu torn posseïa els béns
que foren de Pere de Pera i Ramon, pare d’aquest, de la Cellera
de Sant Climent, sobre els quals ja havia signat àpoca per 30
sous a favor de l’esmentada Berenguera. En cas de mort del marit,
li serien restituïts amb el dot.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo sexto.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 654.
Altres numeracions: 407, 417. 146 × 361 mm.

481

1356, octubre, 6. Barcelona

Provisió del rei Pere III adreçada a Berenguer, bisbe de Girona; Ramon
de Plegamans, veguer de Girona i Besalú; als jurats de l’esmentada
ciutat, i a Bernat Cavaller, domèstic del rei conjuntament amb
el veguer. Els ordena que facin reparar i fortificar, aixecant murs
i cavant fossars, l’antiga fortalesa o castell a Palamós, per tal
que els homes d’aquesta vila i de les poblacions veïnes es puguin
defensar dels atacs dels pirates i les naus enemigues. Dóna permís
per fer les despeses necessàries a les quals hauria de contribuir
tothom que habités a les vegueries de Girona i Besalú, fos de
la condició que fos i tant si era de llocs reials com eclesiàstics
o nobles. Posat cas que el castlà de Palamós es negués a pagar
la contribució, els donava facultat per constrènyer-lo.

Datum Barchinone sexta die octobris anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto nostrique regiminis
vicesimo primo.

Registre específic: 676.
Altres numeracions: Registrado de número 130, 416. 250 × 303 mm.

482

1356, desembre, 16. Girona

Lloació atorgada per Simó de Cursu, clergue obtentor del lloc pres-
biteral que el difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’església
de Sant Feliu, va fundar en l’esmentada església, a favor de
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Guillem de Bell-lloc, ciutadà de Girona. Lloa la possessió d’un
camp anomenat Clopers que l’esmentat Guillem tenia per
l’obtentor d’aquest presbiterat, situat a la parròquia de Sant
Vicenç de Constantins, d’unes dues vessanes d’extensió. A orient
i cerç, afronta amb l’honor del mas Pons; a migdia, amb l’honor
del mas Adrover, i a occident, amb l’honor del mas Tomàs.
Antigament, havia pertangut del mas Gotmar, que també tenia
Guillem de Bell-lloc, tal com havia reconegut na Guillema, esposa
de Pere Rei, notari de Girona (Guillem Llobet, notari, 14 de maig
de 1356), i d’acord amb la capbrevació feta per Jaume Gotmar,
de Constantins, a favor de Guillem de Rovira, obtentor de
l’esmentat lloc presbiteral, en la qual reconeixia prestar una tasca
(Besalú Burguès, notari, 15 de juliol de 1309). Salva el seu dret
i el dels seus successors quant a terços, lluïsmes, foriscapis, drets
d’empara i fadiga i altres drets de domini directe i una tasca anual
que Guillem de Bell-lloc promet pagar.
[...] Gerunde die sextadecima decembris anno a nativitate

Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo sexto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 677.
Altres numeracions: 409, 418. 352 × 375 mm.

483

1357, gener

Pròrroga de préstec atorgada per Jucef Isaac, fill d’Isaac Moisès, jueu
de Girona, i [...] Ravaia, jueu de Girona, com a procuradors de
Bonastruc Isaac, hereu universal d’Isaac Moisès, a favor de Gui-
llema, vídua d’Arnau Mir, de la parròquia de Canet. Li prorroguen
el pagament de 50 sous barcelonesos que eren part d’un deute
de 100 sous que Pere Mateu, la seva esposa Maria i Pere Mateu,
pare de l’anterior, havien demanat en préstec a Isaac Moisès
(Francesc Simó, notari de Girona, 22 d’agost de 1334). N’eren
fidejussors Pere de Peralta, fuster, i Arnau, fill d’Arnau Mir, marit
de l’esmentada Guillema.

[...] ianuarii anno a nativitate Domini millesimo CCC quinqua-
gesimo septimo.

Simó Bassagais, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 645.
Altres numeracions: 410, 419. 261 × 332 mm.

484

1357, febrer, 7. Girona

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla del difunt Bartomeu
de Cirer, de la parròquia de Borgonyà, amb Berenguer Oliver,
ciutadà de Girona. Berenguera aporta en dot 1.000 sous
barcelonesos de tern i una feixa de terra que té al Puig de
Gironella, prop de la ciutat de Girona. A orient, afronta amb una
feixa que fou del difunt Pere Oliver, corredor d’orella; a migdia,
amb la pedrera de la seu de Girona i amb un camí; a occident,
amb el camí, i a cerç, amb una feixa de na Palola, de Girona.
Posat que precedís en la mort el seu marit, aquest tindria dret
a percebre 200 sous del dot. Berenguer institueix en donació
propter nuptias una quantitat equivalent dels seus béns amb
condicions semblants. Per assegurar el dot i els 200 sous que
en cas de mort rebria Berenguera de la donació per raó de
matrimoni, Berenguer obliga tots i cadascun dels seus béns i
drets.

Gerunde die septima ffebroarii anno a nativitate Domini mille-
simo CCC quinquagesimo septimo.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 647.
Carta partida per ABC. Tinta esvanida. Altres numeracions: 411, 420. 303
× 353 mm.

485

1357, març, 4. Saragossa

Lloació atorgada pel rei Pere III dels capítols de Corts concedits a
les universitats de les ciutats, viles i llocs reials de Catalunya.
Havien estat presentats pels síndics de les esmentades universitats
congregats en el parlament celebrat a Lleida el 4 de febrer de 1354,
per tal de demanar ajut per la guerra contra el rei de Castella.
Es fa en presència de Pere, bisbe d’Osca i canceller reial, i Bernat
de Tous, Bernat d’Olzinelles i Berenguer de Relat, consellers reials,
en representació del monarca.
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Datum Cessarauguste quarta die marcii anno a nativitate Do-
mini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo nostrique regni
vicesimo secundo.

Trasllat de 10 de març de 1416. Bernat d’Esplugues, notari pú-
blic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona per autoritat
reial, autoritzat per Joan Eimeric, cavaller, veguer de Barcelona,
i amb testificació dels notaris de Barcelona Joan Franc i Gabriel
Canyelles.

Registre específic: 646.
Altres numeracions: 412, 421. 701 × 591 mm.

486

1357, març, 30. Girona

Adscripció de dona pròpia de Bonanada, filla del difunt Pere d’Ulina,
i esposa de Bartomeu de Vila, de Santa Pellaia, redimida de la
senyora Maria Álvarez, comtessa d’Empúries, consort de l’infant
Ramon Berenguer d’Empúries i senyora en dret de violari del
castell de Monells (instrument subscrit per Bernat de Mallorca,
de la vila de Castelló, com a procurador de Maria Álvarez, 9 de
març de 1357), a favor de Simó de Cursu, clergue obtentor del
benefici fundat per Arnau de Planes, canonge i sagristà segon
de l’església de Sant Feliu de Girona, i dels seus successors, atès
que havia entrat al mas de Vila per matrimoni, mas del domini
directe de l’esmentat benefici. Segueix la lloació de Bartomeu,
marit de l’esmentada Bonanada.

Actum est hoc Gerunde tricesimo die marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.

Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 663.
Inscrit en l’Ofici d’Hipoteques de Girona, llibre 44, fol. 265, el 2 d’octubre de 1788.
Altres numeracions: 413, 422. 273 × 355 mm.

487

1357, març, 30. Barcelona

Lloació atorgada per Pere de Vallo, oficial de la Tresoreria Reial,
diputat i constituït pel rei per rebre de les universitats, ciutats,
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viles i llocs reials de Catalunya les 70.000 lliures barceloneses
de tern que els síndics de les esmentades universitats li havien
promès per subvenir les despeses militars de la guerra contra el
rei de Castella, amb consell de Berenguer de Relat, conseller i
tresorer de la reina Elionor. Lloa i ratifica l’àpoca que Bernat
Bussot, de la Casa Reial, com a procurador seu, havia signat
a favor de Francesc de Santceloni, Bernat Estruç, Guillem
Domenge, Berenguer de Sexans, Ferrer de Segurioles i Pere
Verdera, com a jurats de Girona, en poder de Ramon de Bruguera,
notari de Girona, 28 de març de 1357, en la qual reconeixia que
havia rebut per mitjà de la taula de canvi de Ramon Medir,
ciutadà i canvista de Girona, la quantitat de 78.538 sous i 5
diners barcelonesos de tern que tocava pagar a la Universitat de
Girona per l’esmentat ajut.

Actum est hoc Barchinone tricesima die marcii anno domini
millesimo CCC quinquagesimo septimo.

Francesc de Puig, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 1953.
312 × 452 mm.

488

1357, maig, 8

Establiment emfitèutic atorgat per fra Bernat de Vilafreser, paborde
de la pabordia del Far i Fortià, a favor de Guillem Ferrer, fill
d’Antoni Ferrer, de la masada o borda que fou del difunt Antoni
Ferrer, de Vilamalla, amb un camp i una feixa situats al lloc
anomenat Forgues de Vilamalla. El camp afronta, a orient, amb
la via pública; a migdia, amb la feixa de Francesc Fresc; a
occident, amb terres d’en Forgues, de Vilamalla, i de Nicolau
Bernat, de Vilamorell, parròquia de Borrassà, i a cerç, amb la
terra de Pere Guillem, de Santa Llogaia. La feixa afronta a orient
amb la vinya de n’Olot, de Santa Llogaia; a migdia, amb la vinya
de Ramona, filla i hereva de Berenguer Gibert, difunt de Vilamalla;
a occident, amb la via pública, i a cerç, amb la terra de Guillem
Gendre i de Bernat Dalmau, de Santa Llogaia. Se salva el dret
i domini directe de l’esmentada pabordia quant a fadigues,
empares, terços, lluïsmes i foriscapis i un cens de quatre mitgeres
de blat segons mesura de Castelló i dos cossis de tornes per cada
mitgera per les festes de Sant Pere i Sant Feliu. Serien lliurades
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a l’alberg que la pabordia té al lloc del Far. L’atorgant confessa
que ha rebut 5 sous melgoresos d’entrada.

Actum est hoc VIII die madii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.

Guillem de Puig, notari públic del Far per autoritat de l’abat del
monestir de Sant Pere de Rodes.

Registre específic: 636.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 414, 423. 342 × 324 mm.

489

1357, setembre, 4

Atestat notarial de la protesta presentada per Bernat Morell, com a
procurador dels jurats, prohoms i Universitat de Girona, a Arnau
de Castellet, doctor en decrets, com a comissari diputat per aquest
afer per l’administrador de l’arquebisbat de Tarragona, en seu
vacant, en presència de Pere Fàbrega, escrivà; Martí Garcia, antic
porter de l’arquebisbe, i Pere Sabater i altres testimonis, atès que
els lleudataris de Tamarit pretenien cobrar els drets de lleuda de
les mercaderies de la ciutat de Girona.

Die lune quarta die mensis septembris anno a nativitate Domini
millesimo CCC L septimo.

Pere Fàbrega, escrivà jurat del notariat de Tarragona.

Ferrer de Fonolleres, notari públic substitut de Bernat d’Olzinelles,
doctor en lleis, notari públic de Tarragona.

Registre específic: 2166.
Manca la part dreta del pergamí. Altres numeracions: Registrado de número
131, 416, 424. 390 × 310 mm.

490

1357, novembre, 6. Girona

Reducció de primícia atorgada per Guillem d’Escala, canonge i
sagristà de l’església de Sant Feliu de Girona, a favor de Pere
Serrat, ciutadà de València. La rebia dels esplets de dues feixes
de terra que l’esmentat Pere té a l’horta de Girona anomenada
de Figueroles. A orient, afronten amb l’honor de Jaume Comte,
notari de Girona; a migdia, amb el rec de Figuerola, mitjançant
carrer; a occident, amb l’honor d’en Preses, i a cerç, amb el carrer.
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A canvi, hauria de prestar en endavant un cens de 16 diners
anuals, 8 per cada feixa, per Nadal. Ramon de Fàbrega, com a
procurador de Pere Serrat, ho lloa, firma i promet pagar el cens.

Actum est hoc Gerunde sexta die mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.

Simó de Bassagais, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 834.
261 × 340 mm.

491

1357, desembre, 11. Girona

Àpoca atorgada per Jaume Campassol, foureter de Girona, a favor
de [Pere] de Devesa, ciutadà de Girona, i de Blanca, la seva
esposa, en la qual reconeix que fins ara ha rebut tots els
pagaments dels 10 sous barcelonesos de tern anuals, corresponents
al cens que els esmentats Pere i Blanca li havien venut sobre
la casa on habiten, i que tenen en franc alou, sense terços,
lluïsmes ni foriscapis, segons venda subscrita pel notari Ramon
de Peradalta.

Actum est hoc Gerunde undecima die mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo septimo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 665.
Altres numeracions: 417, 425. 183 × 262 mm.

492

1358, febrer, 20

Venda atorgada per Fresca, esposa de Pere Triyloni, pedrer de Castelló,
i el mateix Pere, a favor de Sibil·la, esposa de Francesc Vives,
de Pau, d’un camp de terra d’una vessana d’extensió que l’atorgant
havia rebut en dot, situat al lloc anomenat Prat d’Avall de la
parròquia de Sant Martí de Pau. A orient, afronta amb la terra
anomenada Runa, de Bernat de Pau; a migdia, amb la terra de
Francesc Comes; a occident, amb el prat de Pau, i a cerç, amb
la terra de Jaspert Llop. El preu és de 80 sous melgoresos i se
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salva el dret i domini directe dels beneficis sacerdotals instituïts
a l’església de Pau pel cavaller difunt Bernat de Pau quant a
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe, sense cap cens.

Actum est hoc vicesima die februarii anno a nativitate Domini
[M] CCC quinquagesimo octavo.

Pere de Pujol, notari públic de Castelló per autoritat del comte
d’Empúries.

Registre específic: 664.
Altres numeracions: 418, 426. 182 × 288 mm.

493

1358, juny, 9

Àpoca atorgada per Ferrer de Segurioles, mercader de Girona, com
a procurador de Guillem Desbalbs, cavaller de la diòcesi de
Girona (procura subscrita per Bartomeu Vives, notari de Girona,
el 10 de desembre de 1354), i com a procurador de Ramon Malarç,
ciutadà de Girona (procura subscrita pel mateix notari el 10 de
desembre de 1354), a favor de Montserrat Esterac, peixater de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut 80 sous barcelonesos
corresponents al pagament de les pensions dels violaris que havia
venut als esmentats Guillem i Ramon, durant la vida de dues
persones.

A[ctum e]st [hoc ...] nona die iu[nii] [... millesimo] trecentesimo
quinquagesimo octavo.

Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 659.
Força deteriorat per forats. Altres numeracions: 426. 201 × 316 mm.

494

1358, agost, 9. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Guillem Bayer, ciutadà de Girona,
com a procurador juntament amb Pere Sacosta, conseller, del
rei Pere III (procura de 25 de juny de 1358), a favor de Berenguer
de Riera, menor de dies; Guillem de Vinyoles, jurisperit; Ramon
Venguí, Miquel de Trullàs, i Bonanat de Llémena, draper, tots
ells ciutadans de Girona, i a favor de Blanca, òrfena de Pere Hispà,
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notari de Sant Feliu de Guíxols. Els estableix tots els censos i
altres drets que el rei rebia, en nom del duc de Girona, sobre
el molinar reial del Mercadal de Girona i les seves aigües, rescloses
i cadiretes. Comprenia 300 sous anuals que el rei rebia d’un molí
de Pere Albert, ciutadà de Girona, que fou del difunt Ramon
Calvet, ciutadà de Girona, quantitat que corresponia a la part
de censos del rei, i 10 sous a pagar el primer de gener; 300 sous
anuals que li prestaven els molins drapers i bladers de Ramon
i Guillem Calvet, germans, i que havien estat de Ramon Calvet,
llur pare; un parell de capons per Nadal corresponents al cens
del molí de Guillem de Vinyoles; 10 sous per Nadal corresponents
al cens del molí anomenat Conill; 50 sous anuals que Miquel
Trullàs prestava per dos molins; 50 sous anuals que Bonanat
de Llémena prestava abans del present establiment pel seu molí
i pel molí de l’hereu de Jaume Verdera, amb 10 sous que l’esmentat
Bonanat prestava de cens pel molí anomenat Capellà del
Mercadal; un morabatí anual equivalent a 13 sous corresponents
al cens del molí de Francesca, filla i hereva del difunt Guillem
Riera, cirurgià de Girona; 100 sous anuals que es presten pels
fruits, moltures i emoluments d’un molí de Ramon Venguí,
anomenat l’Olivera; 13 sous anuals de cens per un molí de
Berenguer Riera o de Bernat, el seu fill, anomenat molí de Reig;
20 sous anuals per un molí de Guillem Bayer, anomenat Custas
o Custadell; 98 sous anuals pels molins anomenats de la Batllia
i que té Arnau de Camps, ciutadà de Girona, batlle de l’esmentat
molinar; un parell de capons anuals que presta el molí que té
Pere de Torre; 40 sous pel cens de la fàbrega de Bernat Margarit,
de Girona; altres censos que es prestaven al duc; per la casa baixa
situada sota l’alberg de l’hereu del difunt Bernat d’Escala, on es
guarda el gra; els drets que el rei té per raó de l’aigua i molinar,
tant de diners com d’arbres, rama i altres drets que acostumava
a tenir a l’horta de Girona; la servitud que obliga els jueus, flequers
i altres persones a moldre en els molins reials, tant compradors
com venedors, tal com feien servir el batlle i els moners; el dret
de fadiga i retenció sobre els esmentats molins; la tercera part
dels fruits, moltures i emoluments de tots i cadascun dels molins
del molinar i la fàbrega i batllia i altres drets que el rei tenia
en domini directe; la meitat dels terços, lluïsmes i foriscapis, i
l’aigua, pertinences i propietats. Els estabiliaris podrien acollir
qualsevol persona com a sòcia sense pagar el lluïsme o foriscapi
al duc, però si venien o alienaven els molins abans d’aquest
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establiment haurien de pagar-li la meitat del foriscapi. Els faculta
per establir a perpetuïtat tantes persones com vulguin, amb
qualsevol cens i entrada, sense obligació de pagar foriscapis al
duc. El rei o el duc no podrien vendre, establir o concedir, a
perpetuïtat o per un temps, l’aigua del riu Ter, tota o en part,
des del lloc de Bescanó fins al molí de Jaume de Monells, cons-
truït al costat del riu, prop del portal de la ciutat de Girona dit
d’en Torrentà (s’haurien de respectar els establiments ja fets pel
rei o els seus predecessors, però no es podrien ampliar). El rei
els concedeix permís perquè puguin redimir i recuperar totes i
cadascuna de les coses o drets venuts per ell mateix o el seu
procurador, com ho podia fer el rei mateix. També els concedeix
facultat de poder obligar el comanador i els cònsols de l’Hospi-
tal Nou de Girona a vendre i alienar a perpetuïtat un molí que
l’esmentada institució retenia en el molinar, de la mateixa manera
que ho podia fer el rei abans d’aquesta concessió. Aquest molí
havia estat de na Calvet, difunta, la qual tenia la tercera part
dels fruits i emoluments del molí juntament amb la tercera
part dels fruits i moltures que havia de pagar Pere Cantó, juris-
perit de Girona, béns que Guillem Pere Gironès, clergue difunt,
havia deixat en heretat a l’hospital. El present establiment es fa
per procurar la millora del molinar reial perquè s’estava
deteriorant i el seu valor disminuïa. Els censos que es pagaven
al rei no eren suficients per tenir-lo en condret, cosa essencial
per poder regar l’horta de Girona. La venda no podria suposar
cap benefici per a la Corona i es feia davant la necessitat d’obtenir
diners per pagar la compra que el rei va fer a Jaume de Far dels
castells i llocs de Coaner i Torroella, vegueria del Bages, pel preu
de 110.000 sous barcelonesos, amb la intenció d’incorporar-los
a la ciutat de Manresa, de manera que fossin carrer de l’esmentada
ciutat i, per tant, de la corona. Anteriorment, el rei ja havia
establert, a canvi de 6.800 sous, diversos molins del Mercadal.
És a dir, a Miquel de Trullàs i els seus successors, la tercera
part que el rei tenia i rebia dels fruits, moltures i emoluments
procedents de dos molins situats al carrer anomenat Casals, a
canvi d’un cens anual de 50 sous; a Bonanat de Llémena, la
tercera part dels fruits, moltures i emoluments procedents d’un
molí anomenat del Capellà del Mercadal, a canvi d’un cens anual
de 50 sous, i un molí de l’hereu del difunt Jaume de Verdera,
mercader de Girona, anomenat molí de les Soquerrades o de les
Soquerradores. Però aquesta quantitat no era suficient per cobrir
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el total del cost de la compra dels dos castells. El preu d’entrada
d’aquest establiment és de 3.200 sous barcelonesos i és lliurat
a l’esmentat Jaume de Far. Els estabiliaris haurien de pagar un
cens anual consistent en un morabatí d’or o 10 sous barcelonesos
el primer de gener, donar anualment vint-i-quatre mitgeres de
forment a la capella de Sant Jaume de Pedret i al seu clergue
perquè les tenia per cessió reial i prestar a Arnau de Camps els
drets que tenia com a batlle del molinar. També haurien de
consentir i confirmar els establiments anteriors fets pel mateix
Guillem Bayer a favor de Miquel de Trullàs i Bonanat de Llémena.
Segueix la signatura del rei.

Actum est hoc Gerunde nona die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo.

Antoni Viladamor, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca, com a escrivà de la Batllia General de Catalunya pel
senyor útil de l’esmentada institució.

Registre específic: 2798.
Còpia del segle XVI del procés a la Cort de la Batllia per la causa entre Bernat
de Sitjar i Lluís de Margarit. 908 × 733 mm.

495

1358, agost, 9. Girona

Trasllat de l’establiment emfitèutic anterior.

Actum est hoc Gerunde nona die augusti anno a nativitate
Domini millesimo CCC[C] quinquagesimo octavo.

Guillem Savanera, notari públic per autoritat reial, substitut de l’he-
reu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Trasllat del segle XIV. Bonanat Nadal, notari públic per autoritat reial,
substitut de Jaspert de Campllong, amb subscripció de Pere Cantó,
jutge ordinari.

Registre específic: 2924.
Mal estat de conservació: tinta esvanida, forats, abrasió i falta bona part de
l’encapçalament. 808 × 639 mm.

496

1358, octubre, 10. Girona

Venda atorgada per Pere Arnau, de Medinyà, a favor de Francesc Venat,
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de la mateixa parròquia, d’unes cases situades a la Cellera de
Medinyà sota domini directe de Brunissenda, filla i hereva de Ber-
nat de Galliners i esposa difunta de Bernat de Busquets, mercader
de Girona. A orient i cerç afronten amb les cases que li restaven
al venedor; a migdia, amb les cases de Jaume de Viladevall, domer
de Medinyà, i a occident, amb les cases de Bartomeu Porta. El
preu és de 50 sous de moneda barcelonesa de tern i se salva el
dret i domini directe de l’esmentada Brunissenda quant a terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe i un cens anual
d’un parell de gallines per Nadal. Signa Bernat de Busquets com
a procurador de Brunissenda.

Actum est hoc Gerunde decima die octobris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 700.
450 × 274 mm.

497

1358, desembre, 11. Girona

Venda atorgada per Ferrer de Segurioles, mercader de Girona, com
a procurador de Guillem Desbalbs, cavaller de la diòcesi de
Girona (procura donada a Girona el 9 de juliol de 1354 pel notari
Bartomeu Vives) i com a procurador de Bernat Malarç, jurisperit
de Girona (procura donada a Montpeller el 21 de novembre de
1356 pel notari Pere Basset), a Miquel Trullàs, ciutadà de Girona,
dels drets que els seus representats tenien sobre els béns de
Montserrat Esterac, peixater de Girona, i Bonanat d’Hospital,
abans canvista de Girona. D’una banda, 150 sous barcelonesos
de tern que devien a Guillem Desbalbs i que eren part d’un cens
de 300 sous anuals que Montserrat Esterac li havia venut. De
l’altra, 75 sous que devien a Bernat Malarç i que eren part d’un
cens de 150 sous anuals que Montserrat Esterac havia venut a
Ramon Malarç, germà de Bernat. Totes dues quantitats s’havien
d’haver satisfet el mes d’octubre anterior segons els documents
de venda en les quals Bonanat d’Hospital i el mateix Miquel
Trullàs havien actuat com a fidejussors.

Actum est hoc Gerunde undecima die decembris anno a nati-
vitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo.
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Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 817.
Altres numeracions: 430, 422. 454 × 358 mm.

498

1359, gener, 5. Girona, convent dels framenors

Conveni entre els jurats de la Universitat de Girona i el Call jueu de
l’esmentada ciutat respecte de les imposicions sobre el vi i les
carns que la Universitat tenia per concessió reial per raó dels
ajuts prestats a la guerra contra Castella i Gènova, el viatge a
Sardenya i altres serveis. Els jueus gironins es negaven a prestar-
les, a semblança dels jueus de Barcelona, al·legant la concessió
reial a l’Aljama de Girona donada a Barcelona el 8 d’agost de
1358 i altres privilegis concedits a l’esmentat Call.

Die quinta ianuarii hora circa tertia anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo nono in domo fratrum
minorum Gerunde.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 644.
Concòrdia lloada per l’Aljama de Girona, reunida a l’escola jueva, el 6 de febrer
de 1359. Regest publicat en el llibre Els documents dels jueus de Girona, 1124-
1595, reg. 383. Altres numeracions: 424, 431, Registrado de número 24. 604
× 588 mm.

499

1359, gener, 21

Sentència arbitral dictada per Guillem Cavaller, canonge i paborde
de la pabordia de juny de l’església de Sant Feliu de Girona,
com a vicari de Bernat Esteve, abat de l’esmentada església, a
la qüestió entre Guillem d’Escala, sagristà segon de l’església
de Sant Feliu, d’una banda, i Bernat de Camós, canonge, pa-
borde de la pabordia de Mieres; Dalmau Corona, canonge,
paborde de la pabordia de Tordera i obrer; Bartomeu Ribot,
canonge i paborde de la pabordia de Xunclà, de l’altra. Tenien
diferències sobre qui havia d’elegir el clergue destinat a perce-
bre les col·lectes i encarregar-se de les lluminàries de l’altar de
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Sant Narcís, sobre on i de quina manera havien de repartir-
se les esmentades lluminàries i donatius: cera, la part en diners
o totes dues coses, i si alguna persona havia de ser-hi present.
La sentència disposa que el sagristà segon, amb consentiment
de dos pabordes, triï una persona idònia, prevere o amb ordes
sagrats, que exerceixi l’ofici durant dos anys. Hauria de reunir
tota la cera, diners i donatius oferts a l’altar de Sant Narcís
el dia de la festa i tot l’any. Els donatius es dipositarien en una
caixa comuna que s’hauria de guardar a la sagristia o al lloc
on el sagristà, pabordes i obrer creguessin convenient. Des-
prés de Sant Narcís s’obriria i es faria la distribució: una part
serviria com a salari del prevere pel seu servei, una altra per man-
tenir les lluminàries de l’altar decentment, una altra per pagar
la dobla als canonges i altres clergues que rebien porció el dia
del sant, una altra a repartir entre els clergues participants en
les celebracions i una altra als capellans que exposessin els
miracles de sant Narcís durant l’any, com era costum. Final-
ment, de la part restant, se n’haurien de fer tres parts que es
repartirien en-tre el sagristà, l’obrer i els quatre pabordes de
l’esmentada església. En quedaven exceptuats els donatius dels
llums de les núpcies i de les parteres, que eren per al sagristà,
el de les ofrenes dels morts, que eren per al capellà i les rebudes
en l’ofertori en mà del sacerdot, que eren per al clavari. Pel
que fa a la resta, s’ordena seguir el costum de l’església. Mentre
visqués Guillem d’Escala havien de repartir la caixa a casa
d’aquest.

Latte lecta et publicata fuit iamdicte arbitralis sentencia sive
declaratio per dictium venerabilis Guillermum Cavalleri vica-
rium arbitrum arbitratorem predictum vigesima prima die ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo
nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 30 de març de 1594. Pere Mir, notari públic per autoritat
reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de
Girona, amb la testificació dels connotaris Pere Canals i Miquel
Vidal.

Registre específic: 1861.
Altres numeracions: nº 3. 473 × 574 mm.
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500

1359, abril, 8. Girona

Definició i absolució atorgada per Vidal Alatzar, jueu de Girona, en
altre temps veí de Castelló d’Empúries, a favor de Guillem Domènec,
de Pols, parròquia d’Ordis, de tots els deutes, préstecs, comandes,
fermances i obligacions que aquest havia contret amb l’atorgant.

Actum est hoc Gerunde octava die mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo nono.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 657.
Regest publicat en el llibre Els documents dels jueus de Girona, 1124-1595, reg.
386. Altres numeracions: 425, 432. 179 × 242 mm.

501

1359, juny, 16. Barcelona

Àpoca atorgada pel rei Pere III, a favor de Jaume de Monells i Jaume
d’Hospital, jurisperits de Girona, en la qual reconeix que ha rebut
500 lliures barceloneses que la Universitat de Girona li havia
promès per raó d’alguns privilegis, gràcies i provisions concedi-
des. Havien promès pagar-les a Guillem Morell, vicealmirall de
Catalunya, o en cas d’absència a la seva esposa o a qui disposés,
promesa amb prestació de jurament i homenatge al noble Bernat
de Cabrera, conseller reial, en poder de l’escrivà reial Sanç Sanç
de Borc. Havien de ser destinades per Guillem Morell a l’armada
contra el rei de Castella.

Quod est actum et datum in civitate Barchinone die sextadecima
iunii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
nono nostrique regni vicesimo quarto.

Sanç Sanç de Borc, escrivà reial i notari públic per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 666.
Altres numeracions: Registrado de número 137, 427, 433. 276 × 501 mm.

502

1359, juny, 16. Girona

Requeriment presentat per Berenguer Moragues, ciutadà de Girona,
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com a procurador de Jaume de Monells, jurisperit; Guillem
Calvet, Francesc Pabia, Guillem de Llapart, Pere Tortosa i Guillem
d’Hospital, jurats de Girona (procura de 5 de gener de 1359 en
poder de Ramon de Bruguera, notari), en presència de Guillem
Llobet, notari de Girona, el qual llegeix el requeriment, i de
Berenguer Carrera i Pere Tomàs, escrivans de Girona, com a
testimonis. Berenguer Moragues requereix a Bernat de Perapertusa,
donzell de la casa reial i comissari delegat pel rei Pere III, que
condoni i anul·li les compulsions i penes imposades a alguns
habitants i ciutadans de Girona que s’havien negat a anar a
l’armada reial que s’organitzava a Barcelona, atès que eren
contràries a les llibertats, franqueses, privilegis, usos i consuetuds
de la ciutat. Segueix l’assentament de demanda de cèdula de
Bernat de Perapertusa, el del lliurament de la cèdula i el de la
manca de resposta de l’esmentat Bernat. La lectura del requeriment
havia tingut lloc a la llotja situada davant de l’alberg de Berenguer
de Riera, a la taula de canvi de Ponç Malarç, canvista de Girona.

Sextadecima mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
trescentesimo quinquagesimo nono.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari de Girona.

Registre específic: 702.
Altres numeracions: Registrado de número 134, 434, 426. 455 × 319 mm.

503

1359, juny, 18. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III a favor de la Universitat i habitants
de la ciutat de Girona, en el qual concedeix, com a pare i legítim
administrador de l’infant Joan, duc de Girona i comte de Cervera,
que tots els ciutadans, habitants de la ciutat o familiars seus
només puguin ser empresonats pel lloctinent del procurador a
Catalunya, l’agutzil reial o el seu lloctinent, altres oficials reials,
o pel duc o els seus comissaris, a la presó comuna i ordinària
de la ciutat, i disposa que només hagin de pagar el carcellatge
comú.

Datum Barchinone octavadecima die iunii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono.

Bertran Samuntada, escrivà reial.
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Trasllat de 10 de maig de 1376, Girona. Bonanat Nadal, notari públic
per autoritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic
de Girona, autoritzat per Pere Cantó, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 653.
Altres numeracions: Registrado de número 153, 429, 436. 309 × 387 mm.

504

1359, octubre, 17

Testament de Vicenç Martí, de Llambilles en el qual nomena com
a marmessors Llorenç de Pla i Guillem Per[...], ambdós de Llam-
billes, i Bonanat Blijard, domer del mateix lloc. Escull sepultura
al cementiri de l’església de Sant Cristòfol de Llambilles. Deixa
diners a l’esmentada església per al dret de sepultura i misses,
a les torxes i als altars de Sant Andreu, Sant Iscle, Santa Victòria
i Santa Maria, i a les capelles de Sant Cristòfol del Mont i Santa
Maria de Querols. Deixa diners a Pere, fill de Nicolau Esterac,
de Fornells, el seu nét; a Margarida, filla de Jaume Martí, néta
seva; a Bartomeva, néta seva; a Margarida, la seva filla; a Sibil·la,
filla de Pere Sabater, de Campllong, fillola seva, i als marmessors.
Nomena hereva universal Bartomeva, néta seva.

Actum est hoc XVII mensis octobris anno a nativitate Domini
M CCC LIX.

Bonanat Blijard, domer de l’església de Llambilles.

Registre específic: 634.
Altres numeracions: 430, 437. 352 × 270 mm.

505

1359, desembre, 18. Cervera

Lloació dels capítols de Corts atorgat pel rei Pere III i els tres braços
presents a les Corts celebrades a Cervera, reunits a la capella
de la casa de Santes Creus segons costum, on havien estat
congregades per demanar ajut econòmic per a la guerra con-
tra el rei de Castella. S’hi fixen les quantitats i la manera com
les ciutats i viles reials hauran d’actuar per cobrar dels habi-
tants els impostos destinats a pagar aquests ajuts i les
contrapartides que demanen. De la Universitat de Girona hi
foren presents els síndics Narcís de Santdionís, doctor en lleis,
i Francesc de Pabia.
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Die mercurii que computabatur octavadecima dies decembris
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
nono.

Bernat de Pinós, escrivà reial.

Registre específic: 648.
Són dos pergamins cosits. Altres numeracions: Registrado de número 136, 434,
441. 1.403 × 647 mm.

506

1359, desembre, 19. Cervera

Capítols de Corts aprovats per les Corts Generals del Principat de
Catalunya celebrades a Cervera. Estableixen que la construcció
de fars en els llocs marítims on sigui acostumat es faci a expenses
de qui pertoqui; que cessin les hostilitats entre prelats i ecle-
siàstics, barons i cavallers, ciutadans i homes de viles entre els
quals hi havia guerra o bandositats, des del moment present fins
al mes de maig i des del maig durant dos anys, i que cadascú
es mantingui en el partit que li pertoqui; que en aquest temps
cap baró, home de paratge, ciutadà o home de vila honrat pugui
guerrejar amb un altre; que cap prelat, baró o home de qualsevol
condició gosi sostenir dins la seva jurisdicció cap fugitiu de les
armades reials, i finalment, adopten la retenció que en cap cas
l’aplicació dels punts anteriors pugui representar cap perjudici
a cap prelat, baró, cavaller o altres persones o a les franqueses,
privilegis i consuetuds establerts.

Acta fuerunt hoc in ecclesia Sanctarum Crucium ville Cervarie
nonadecima die decembris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo nono regnique dicti domini regis
vicesimo quarto.

Mateu Adrià, protonotari i detentor del segell reial, notari públic
per tot el domini del rei.

Registre específic: 683.
Altres numeracions: Registrado de número 139. 699 × 550 mm.

507

1359, desembre, 19. Cervera

Reconeixement fet pel rei Pere III d’haver-li estat concedit un ajut



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 395

de les ciutats i viles reials de Catalunya, en les Corts celebrades
a les viles de Cervera i Perpinyà, destinat al sosteniment de les
guerres contra els genovesos i castellans, les despeses del viatge
a Sardenya i per a altres raons. Promet que aquests ajuts no
podran derogar ni representar cap perjudici per als privilegis,
llibertats, franqueses i usos de les esmentades ciutats i viles.

Datum et actum in villa Cervarie nonadecima die decembris
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
nono.

Mateu Adrià, protonotari detentor del segell reial, notari públic per
tot el domini del monarca.

Registre específic: 706.
Conserva part del segell. Altres numeracions: Registrado de número 129, 431,
440. 292 × 700 mm.

508

1359, desembre, 19. Cervera

Provisió atorgada pel rei Pere III a les Corts de Cervera, a súplica
dels tres braços representats en les esmentades Corts, mitjançant
la qual revoca les penes pecuniàries en què s’hagués pogut
incórrer per l’abús de l’usatge Princeps namque o qualsevol altre
abús sobre les persones utilitzat per l’esmentat rei, per la reina
Elionor com a lloctinent, pels oficials reials amb motiu de la
guerra amb Castella, per les sentències dictades a les Corts en
nom i per manament reial contra les universitats de Catalunya
que havien negat auxili al rei en l’esmentada guerra, per les
sentències dictades en el judici fet a les Corts de Barcelona de
1358 i per l’obligació de 12.000 florins que reivindicaven
mercaders i ciutadans de Barcelona per raó del pacte trencat pels
procuradors i nuncis reials amb el duc de Girona. La revocació
abraça el període que va entre les Corts de Perpinyà i el dia 19
de desembre de 1359.

Datum et actum in villa Cervarie nonadecima die decembris anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono.

Bernat de Pinós, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1883.
Altres numeracions: Registrado de número 135, 438, 433. 696 × 792 mm.
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509

1359, desembre, 19. Cervera

Constitucions generals aprovades a les Corts Generals de Cervera,
convocades pel rei Pere III, en les quals: 1. Confirma l’usatge
que comença Alium namque supradicti principes nobilem et
honestum; el capítol de la segona Cort de Barcelona, convocada
pel seu avi el rei Jaume II que comença Item quod nullus con-
dempnetur sine cognitione iudicis, i el capítol de la Cort de Mont-
blanc aprovat pel rei Alfons III que comença Item ordinamus
quod nullos condempnetur ad mortem i ordena que els esmentats
usatges i constitucions siguin observats sempre. 2. Ordena que
si en ocasió de l’usatge Princeps namque algú de qualsevol
condició, estat o preeminència, intentava fer cap procés contra
els seus homes, que no pogués adquirir per això cap dret en la
possessió o propietat que estava reservada al rei. 3. Ordena els
lluïsmes i foriscapis que s’han de pagar al senyor per la renovació
o nova adquisició de feu, segons els diferents casos. 4. Atès que
alguns prelats, barons, cavallers i oficials del comtat i vegueria
del Roselló i de la vegueria del Bages i altres llocs havien al·legat
que l’ordre anterior anava contra els usos i costums d’aquests
llocs, amb consens i aprovació de tota la Cort General s’acorda
escollir diverses persones per rebre sumaris i informació dels usos
i drets pels esmentats barons i cavallers, de manera que la
informació rebuda sigui tramesa a la Cort. Un cop feta relació
al rei i al Consell, en presència de tres persones per cada braç
escollides per la Cort, farien una provisió o declaració la qual
hauria d’obtenir després la corroboració de les Corts Generals.
5. El governador general de Catalunya o el seu lloctinent no pot
reservar-se cap assumpte criminal o civil de cap vegueria o batllia
de Catalunya, llevat que hi sigui present; quan en surti, la causa
començada haurà de tornar a l’ordinari, el qual no podrà al·legar
inhibició. 6. Els oficials que tinguin taula, després de l’exercici
del seu càrrec n’han de tenir encara cinquanta dies. En aquest
període no poden sortir dels límits de les ciutats o viles on hagin
exercit sense llicència i consentiment dels fidejussors que havien
signat abans del començament de l’exercici. Aquesta llicència ha
de constar en instrument públic. És obligatori prestar sagrament
i homenatge als fidejussors al començament de l’exercici del
càrrec. 7. Els oficials no podran rebre avaries en les causes
criminals llevat que els delatats per crims pecuniaris fossin
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condemnats a pena o remissió mitjançant pagament. En aquest
cas no podran rebre més de quatre sous per lliura satisfeta per
la condemna o remissió. 8. L’oficial ordinari, escrivà o assessor
de la causa o el procurador fiscal que reben salari del rei no rebran
res de les esmentades avaries. 9. En cas de querella de Pau i Treva
davant del veguer o del sotsveguer en què es demanés una quan-
titat massa elevada, abans de citar els testimonis s’hauria de rec-
tificar la quantitat segons la condició dels pledejants, l’assumpte
de la querella i altres deutes i circumstàncies. 10. Confirma el
capítol aprovat a les Corts de Girona, donat pel rei Jaume II,
que comença Item statuimus quod capitulum per nos factum
in curia Ilerde [...] amb l’afegit que si algun canvista era
condemnat i demanava refugi en algun lloc, qui en detingués la
jurisdicció hauria de capturar-lo i tallar-li el cap, a requeriment
del rei o els seus oficials. El reu no podia ser redimit pel rei o
els seus oficials mentre els creditors no haguessin estat satisfets
dels deutes. 11. Confirma també la constitució emanada de les
Corts de Montblanc, celebrades per Jaume II, que comença Item
ad supplicationem omnium predictorum statuimus et ordinamus
quod capitulum editium per dictum regem patrem nostrum [...].
Hi afegeix que qui no tingui domicili a Catalunya no podria
apel·lar al rei ni portar procés contra cap persona ni participar
en una relació a la Cort Reial o altre lloc ni entremetre’s en les
causes de Catalunya; si ho feia, no tindria valor i seria cancel·lat.
12. Confirma el capítol de la Cort de Montsó concedit pel rei
Alfons III que comença Item ordinamus et statuimus quod
probi homines [...] i el fa extensiu a tots els notaris o escri-
vans de Catalunya, encara que no regeixin escrivania forçada.
13. Confirma el capítol de la Cort de Montsó que comença Item
ordinamus et statuimus [...] i hi afegeix que els jurisperits de
les ciutats, viles i altres llocs insignes no poden exercir com a
advocats, jutges o assessors llevat que tinguin els cinc llibres
ordinaris del dret civil i els llibres ordinaris del dret canònic i
que hagin jurat que havien estudiat cinc anys a l’Estudi General,
de la qual cosa han de fer jurament. Als metges se’ls exigeix que
hagin estudiat tres anys a l’Estudi General. 14. Per evitar l’ava-
rícia dels porters reials, tant del rei o de la reina consort com
del primogènit o del procurador reial o el seu lloctinent, aquests
no poden rebre més de 5 sous per dia, entre salari i despeses;
altrament, podrien ser privats de l’ofici. La mateixa pena s’im-
posarà al porter que rebés diners pels animals. 15. Estableix que
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el batlle general o lloctinent faci taxació de la feina dels escri-
vans d’ofici, dels lloctinents de governador de Catalunya i de
l’algutzir de la Cort, amb consell de dos consellers de la ciutat
de Barcelona. 16. Confirma la constitució aprovada a les Corts de
Montblanc que comença Item statuimus et ordinamus quod
vicario [...] i hi afegeix que si l’oficial a què fa referència no residia
a la demarcació on exercia el seu càrrec durant més dos mesos
entre diverses vegades, perdria el salari d’un any i el rei no li
podria concedir cap gràcia. 17. Confirma la constitució de les
Corts de Perpinyà celebrades per ell mateix que comença Insuper
ordinamus et statuimus et [...] i hi afegeix que sigui guardada
i que tingui força en els guiatges que en endavant es facin amb
engany de l’esmentada constitució. 18. Ordena que els algutzirs
reials, del governador general o el seu lloctinent no puguin rebre
més dels 5 sous taxats per raó de carceratge o morabatí de cap
presoner que romangui a la presó deu dies o més. Si durant aquest
temps era alliberat sense manlleuta o ferma, l’algutzir no en
podria rebre res. Si algú era condemnat pel rei a pena de mort,
l’algutzir o el seu lloctinent podria quedar-se el que el condemnat
portés en el moment de la condemna, la seva arma i tot allò que
tingués en el moment de la captura, i el llit i la vaixella pròpia
que fes servir a la presó. 19. Confirma la constitució de Montblanc
que comença Item statuimus et prohibemus. Hi afegeix que si
el lloctinent del procurador fiscal, els col·lectors de terços i els
escrivans de corts, exigien o rebien quelcom sense tenir-hi dret,
haurien de restituir el doble. 20. Confirma el capítol de la Cort
de Perpinyà que comença Preterea confirmantes capitulum
editum in curia Ilerde [...] però el modifica en l’aspecte que en
els instruments de procura no s’hagi de fer constar l’impediment
de l’atorgant si era vergonyant, perillós o perjudicial; en aquests
casos se l’hauria de creure per jurament en poder del notari que
dóna fe del document. 21. Tot canvista que tingués o volgués
tenir taula de canvi l’hauria d’assegurar mitjançant fidejussors
idonis per valor de 2.000 marques d’argent a les ciutats de
Catalunya i a la vila de Perpinyà, i de 1.000 marques d’argent
a les altres viles i llocs de Catalunya. Si ja tenia taula oberta,
l’hauria d’assegurar en els dos mesos següents a la promulgació
de les esmentades constitucions; si encara no la tenia, abans
d’exercir l’ofici de canvista. 22. Ningú no podria vendre o comprar
cap mul o mula per més de 30 lliures barceloneses, en altre cas
seria punit pels senyors o batlles dels llocs on s’hagués produït
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la venda. Tampoc es podria empenyorar cap cavall o rossí per
deute o altra causa.

Acta fuerunt hec in eclesia Sanctarum Crucium ville Cervarie
nonadecima die decembris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo nono.

Mateu Adrià, protonotari detentor del segell reial, notari públic per
tot el domini del monarca.

Registre específic: 2593.
Altres numeracions: Registrado de número 138, 439. 698 × 571 mm.

510

1360, febrer, 5. Girona

Adopció feta per Bartomeva, filla del difunt Bernat Saurí, batlle de
Ventalló, i esposa de Pere Arnau Tria, de Girona, absent de la
ciutat, sense descendència, de Margarida, nena de dos anys i tres
mesos abandonada poc després del seu naixement a l’Hospital
Nou de Girona. Bartomeva promet a Pere de Bordils, Guillem
de Castelló i Ferrer de Segurioles, cònsols de l’esmentat Hospital,
i a Bernat Terreny, el seu comanador, que la nodrirà i l’educarà
com si fos filla pròpia i que la proveirà de tot el que necessiti;
si no ho complia, els cònsols i comanador la hi podrien tornar
a prendre. Segueix la donació inter vivos de Bartomeva a favor
de Margarida de tots els béns que posseeix, salvat el dret
d’usdefruit i 100 sous per fer testament. Si la donatària moria
abans que Bartomeva, aquests béns tornarien a la donant o a
qui aquesta disposés.

Gerunde quinto die febroarii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo sexagesimo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 296.
Altres numeracions: 436. 351 × 311 mm.

511

1360, febrer, 6

Acta notarial de la presentació d’un requeriment fet per Bernat
Roensa, d’Ullà, espòs de Brunissenda, filla i hereva de Pere
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Sentmir, com a procurador d’aquesta i de Guillema Bonet, mare
de Brunissenda i esposa de l’esmentat Pere, en presència dels
testimonis Bernat Mateu, de Gualta, i Jaume de Puig, mercaders
de Torroella de Montgrí, i de Francesc Ferrer, ciutadà de Menorca,
com a procurador del venerable Jaume de Far, ciutadà de
Barcelona, senyor de Gualta. En el requeriment, llegit i fet públic
per Pere Almar, notari, a la casa que Jaume de Far té a Gualta,
es demana que es doni per nul i sense efecte l’instrument de
debitori de 666 sous i 8 diners que Francesc Ferrer havia fet
reconèixer a Guillema Bonet per la mort intestada del seu marit
Pere Sentmir, atès que aquest sí que havia fet testament i havia
instituït com a hereu el seu fill Berenguer, amb el nomenament
de Pere, un altre fill seu, com a substitut. Aquest testament fou
fet pel difunt Mateu de Siurana, sagristà de l’església de Gualta,
en presència dels testimonis Bartomeu Isern, Bernat Corneli, Pere
Fuià, [...] Bofill i Guillem Borrassà, de Gualta, i Llobregat Arnau,
[...] Vidal i Berenguer Salomó, de Torroella, encara vivents. També
demana que Francesc Ferrer retorni a Guillema els 60 sous que
li havia extorquit per raó de l’eixorquia de Pere Adult, clergue
tonsurat, fill de Pere Sentmir. Francesc Ferrer en demana trasllat
el dissabte 8 de febrer i lliura una cèdula al notari en la qual
nega totes les coses protestades i demanava la demostració de
l’existència del testament. El dimecres, 12 de febrer, en presència
de Pere Sentmir, de Torroella, i Bernat Cabussó, de Peratallada,
com a testimonis, Bernat Roensa lliura al notari una cèdula
replicant i demanant que el fet consti per escrit.

Die iovis sexta die mensis febroarii anno a nativitate Domini
millesimo trescentesimo sexagesimo [...].

Pere Almar, notari públic de Torroella de Montgrí.

Registre específic: 696.
Altres numeracions: 437, 443. 326 × 486 mm.

512

1360, abril, 28. Girona

Venda atorgada per Bernat Viader, domer de l’església de Vilablareix,
a favor de Pere Vives, de la parròquia de Cassà de la Selva,
absent, dels drets que li corresponien sobre 14 sous i 4 diners
barcelonesos de tern anuals que Guillem Benuci, la seva mare
Maria, difunta, i Guillema, esposa de l’esmentat Guillem, de la
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parròquia de Campllong, com a principals, i Ramon Vives, de
la parròquia de Cassà, com a fidejussor, li havien venut en dret
de violari (durant la seva vida i la de Guillem Benuci), pel preu
de 100 sous barcelonesos (Ramon Viader, notari, 1 de maig de
1346). El preu de venda és de 100 sous barcelonesos i se salva
el dret de lluïció del violari per part dels seus creadors.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat real, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 297.
Altres numeracions: 438, 444. 294 × 303 mm.

513

1360, setembre, 16. Viladasens

Debitori firmat per Pere Martí, orfe de Ramon Martí i de Gueraula,
la seva esposa, de Viladasens, a favor de Berenguer Teixidor i
de Pere, el seu fill, de la mateixa parròquia. Reconeix que els
deu 750 sous barcelonesos de tern dels 1.150 sous que havia
donat a Francesca, la seva germana, en temps de les seves núpcies
amb Pere Teixidor. Es compromet a pagar 100 sous per
Carnestoltes cada any fins a liquidar la quantitat; l’últim
pagament seria de 50 sous.

Actum est hoc in cellario de Villaasinorum sextadecima die
mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo CCC
sexsagesimo.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 692.
Altres numeracions: 439, 447. 395 × 287 mm.

514

1360, setembre, 29. Girona

Àpoca atorgada per Antònia, òrfena d’Arnau Rafart, ciutadà de Girona,
a favor de Ramon Rafart, el seu hereu, en la qual reconeix que
li ha lliurat els 500 sous barcelonesos de tern que havia de rebre
el dia de la festa de Santa Maria de setembre. Corresponien a
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un dels dos pagaments anuals que el seu pare havia ordenat en
testament que rebés durant tota la vida. També confessa que li
han estat pagats tots els terminis vençuts.

Actum est hoc Gerunde vicesima nona die septembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo.

[Ramon de Peradalta], notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 298.
Altres numeracions: 440, 446. 150 × 341 mm.

515

1360, octubre, 8

Donació inter vivos atorgada per Bernat Salort, clergue de Girona,
major de catorze anys i menor de vint-i-cinc, a favor de mestre
Francesc Bianya, el seu oncle matern, de tots els violaris, censos
i prestacions que el donant té a la ciutat de Girona per raó de
l’heretat de Pere Salort, el seu pare. Fa aquesta donació pels bons
serveis que li havia prestat i perquè el donatari figurava com a
substitut en l’últim testament del seu pare. Alhora, li defineix els
comptes de l’administració de la seva tutela.

Anno a nativitate [Domini] millesimo trecentesimo sexagesimo.
Indictione decimatercia Pontificatus sanctissimi patres et domini
nostri Innocencii divina providencia pape VI anno octavo [...] die
octava mensis octobris.

Tomàs Oudard, notari públic de la diòcesi de Constança per autoritat
apostòlica i imperial.

Registre específic: 300.
Altres numeracions: 443, 448. 303 × 244 mm.

516

1360, desembre, 10. Barcelona

Provisió dictada pel rei Pere III mitjançant la qual ordena, a petició
dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona, que els deutes siguin
inscrits en els llibres de les Corts del veguer i batlle de Girona
i Besalú sota pena de terç. Per demanar-ho, els jurats citaven
el privilegi de 25 de gener de 1284 en el qual Pere II concedia
que la ciutat de Girona es pogués regir pels Usatges i Consuetuds
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de Barcelona i les provisions de Jaume II i l’infant Alfons, com
a procurador general de l’anterior, de 15 de gener de 1320 i 27
d’abril de 1320 respectivament, les quals regulaven el mateix
concepte a la ciutat de Barcelona.

Datum Barchinone decima die decembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC sexagesimo nostrique regnis vicesimo quinto.

Registre específic: 695.
Inscripció: Es continuada en cartes CXXXXVII en el Llibre Verd. Conserva part
del segell. Altres numeracions: Registrado de número 141 441, 449. 361 ×
514 mm.

517

1361, juny, 12

Acta notarial de les esposalles de Francesc de Bianya, jurisperit de
la ciutat de Girona, amb Sibil·la, filla del difunt Marc Estanyet,
de Torroella de Montgrí, i de la seva esposa Ermessenda, germa-
na de Ramon Estanyet, ciutadà de Barcelona i membre de la casa
reial, que són beneïdes a l’església de Palau-sator pel domer Pere
Blanc. Es posa per escrit a petició de Francesc de Bianya.

Die sabbati duodecimo mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo CCC sexagesimo primo.

Berenguer Vall-llosera, notari públic de Palau-sator.

Registre específic: 304.
Altres numeracions: 450, 444. 139 × 339 mm.

518

1361, desembre, 4. Barcelona

Perdó atorgat pel rei Pere III, reunit en consell compost per Pere,
arquebisbe de Tarragona; Romeu, de Lleida; l’abat Guillem de
Santescreus i Pere de Santacecília; Ramon Berenguer d’Empúries,
el seu oncle, i Ferran, marquès de Tortosa, germà del monarca,
nobles; Pere Galceran de Pinós i Ramon Arnau de Bellera, rics-
homes; Bernat de Camporrells, Berenguer d’Oliu, Ramon Arnau
de Cirer, Humbert de Fenollar, cavallers; Jaume Cavaller, Pere
de Muntanya, Ramon de Pla i Bernat Estruç, ciutadans, i sis
jurisperits nomenats per interpretar el dubte sorgit en la causa
entre el procurador fiscal reial i Bernat de Cabrera sobre
l’aplicació de l’usatge Princeps namque. Perdona els nobles,
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eclesiàstics i habitants de les ciutats, viles i llocs reials que no
havien acudit en ser convocats aquell any contra l’exèrcit ene-
mic, a condició que paguessin una remissió; els habitants de
Catalunya ho havien de fer en el termini d’un mes i els que fossin
a l’exterior, en el termini d’un mes a partir del moment que
haguessin tornat al Principat. L’arquebisbe seria col·lector de les
remissions dels eclesiàstics i la ciutat de Barcelona ho seria de
les ciutats, viles i llocs reials.

Datum Barchinone quartadecima die decembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo.

Jaume Gil, notari públic de Barcelona per autoritat reial.
Trasllat de 12 de gener de 1362. Simó de Rovira, notari públic de
Barcelona per autoritat reial, amb intervenció de Romeu Llull, batlle
de Barcelona.

Registre específic: 1616.
Altres numeracions: 451, 445. 629 × 599 mm.

519

1362, gener, 4. Girona

Àpoca atorgada per Pere de Rovira, sabater de Girona, fill del difunt
Pere de Rovira, de Santa Eugènia, a favor de Brunissenda, vídua
de Miquel de Rovira, germà de l’atorgant, en la qual reconeix que
ha rebut 62 sous de moneda barcelonesa de tern que li devia (50
d’una banda i 12 en concepte de despeses, de l’altra) d’un total
de 232 sous a què l’esmentada Brunissenda havia estat condemnada
a pagar per Pere Moles i Bernat Cebrià, jurisperits de Girona, el
15 de desembre de 1361, que obrava en poder del mateix notari.

Actum est hoc Gerunde quarta die ianuarii anno anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 299.
Altres numeracions: 446, 452. 155 × 290 mm.

520

1362, juny, 7. Girona

Testament d’Englantina, filla del difunt Jaume de Bas, sabater de
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Girona, en el qual escull com a marmessors el seu germà Francesc
de Bas, escrivà de Girona, i Miquel de Vilar i Berenguer de
Casadellà, albadiners de Girona. Disposa que es paguin tots els
seus deutes i vol ser enterrada al cementiri de la seu de Girona.
Deixa 5 sous barcelonesos de tern a la Creu Major de la seu en
dret de sepultura i llega diverses quantitats pecuniàries per a
misses a Santa Maria de la Seu, als frares predicadors, als
framenors de Girona i a Santa Maria de la Mercè. Deixa diners
a l’Almoina del Pa per distribuir-los en almoina; a les seves
nebodes Antònia, esposa de Guillem Dolcet, baster menor de dies
de Girona, i Francesca, filla de Miquel de Vilar. Institueix
Francesc de Bas com a hereu universal.

Actum est hoc Gerunde septima die iunii anno a nativitate
Domini [millesimo trecentesimo] sexagesimo secundo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 302.
Altres numeracions: 448, 454. 295 × 301 mm.

521

1362, juny, 15. Perpinyà

Pròrroga concedida pel rei Pere III a favor dels jurats de Girona, a
petició dels nuncis Joan Guerau, doctor en lleis, i Ramon Ribot,
ciutadà de Girona, sobre la concessió d’imposar i llevar el dret
de barra, segons arbitri dels jurats i el batlle de la ciutat, per
a la reparació de les muralles i fossars i altres obres que havia
manat fer. El rei, com a pare i legítim administrador de l’infant
Joan, el seu primogènit, havia concedit aquest dret per un termini
de cinc anys i ara el prorroga per cinc anys més a partir de l’1
de juny. En quedaven exempts el rei, la seva esposa Elionor, els
infants, els habitants de la ciutat i tots aquells que ja n’estaven
exempts. Les quantitats a pagar s’estipulen en el cos del
document.

Perpiniani quintadecima die iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo secundo.

Registre específic: 303.
Conserva part del segell de cera pendent. Altres numeracions: 449, 455,
Registrado de 150. 302 × 495 mm.
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522

1362, agost, 10

Debitori firmat per Bonanat Arades, paraire de Girona, a favor de
Berenguer [...], també de Girona, el seu confessor, en el qual
reconeix que li deu 200 sous barcelonesos de tern, que promet
restituir quan els hi demani. Obliga tots els seus béns.

[...] decima die mensis augusti anno a nativitate Domini
millesimo CCC sexagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, difunt notari de Girona.

Registre específic: 311.
Falta la part dreta. Altres numeracions: 456 bis. 125 × 294 mm.

523

1362, setembre, 10. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III en el qual concedeix diversos capítols
que els jurats de la ciutat de Girona li havien demanat a canvi
d’un donatiu de 6.270 sous barcelonesos en auxili de la guerra
contra el rei de Castella. Són els següents: que el donatiu no pugui
representar perjudici, derogació o disminució dels privilegis,
llibertats i franqueses de la ciutat i Universitat de Girona i dels
homes i Universitat de Sant Feliu i que els faci un document
de confirmació d’aquests privilegis; que el donatiu no pugui ser
usat mai pel rei o qualsevol altra persona contra la ciutat de
Girona i Sant Feliu; que redimeixi als ciutadans de Girona i Sant
Feliu i als de l’Hospital Nou les penes pecuniàries fins al dia
d’avui, llevat de les procedents de crims; que concedeixi als
ciutadans i habitants de Girona i Sant Feliu les gràcies, llibertats
i immunitats atorgades a la ciutat de Barcelona (no hi consta
el vistiplau reial); que fins a la festa de Nadal vinent ni el rei
ni el primogènit o oficials reials puguin llevar host de la ciutat
ni demanar ajuda per raó d’host, convinences o l’usatge Princeps
namque; que condoni als notaris de la ciutat les penes en què
haguessin incorregut fins al dia d’avui per no haver servat el
capítol o constitució feta a la Cort de Perpinyà sobre els
contractes; que el veguer, batlle i altres oficials facin pagar a les
persones de la ciutat, sigui quin sigui el seu estament, les taxes
establertes pels jurats per raó de la present donació de la manera
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que creguin convenient i que el rei remogui tota apel·lació,
excepció, privilegi, franquesa o immunitat concedida a qualsevol
persona de la ciutat; que no pugui emprar cap ciutadà fora de
la ciutat, en frontera o altre lloc, perquè hi havia poca gent a
conseqüència de les mortaldats (atorgat segons la forma conce-
dida a Barcelona); finalment, demanen que de totes aquestes
concessions se’n faci un document franc dels drets d’escrivà, segell
i salari de notaris (plau al rei la concessió de franquesa de dret
de segell).

Datum Barchinone decima die septembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, nostri regni
vicesimo septimo.

Registre específic: 306.
Altres numeracions: 452, 457. 293 × 458 mm.

524

1362, setembre, 25. Perpinyà

Promesa i jurament fets pel rei Pere III als consellers, jurats, paers,
cònsols i prohoms de les universitats i viles de Catalunya i
València, de convocar puntualment i sense pròrroga ni can-
vi per cap motiu les Corts Generals a la vila de Montsó. Per
a més fermesa, fa jurar a Bernat de Cabrera i Ramon Alemany
de Cervelló, cavallers; Francesc Romà, sotscanceller; Jaspert de
Tregurà, promotor de la Cort; Jaume de Far, conseller; Pere
de Màrgens, sotstresorer, i Jaume Conses, secretari. El rei pre-
tenia recaptar per a la guerra contra Castella 60.000 florins
d’or de les universitats de Barcelona, Lleida, Girona, Cervera,
Puigcerdà i altres viles del Principat de Catalunya, i 30.000
florins de les universitats de les ciutats de València i Xàtiva
i les viles de Morella, Morvedre i Alzira. Con a representants
de les ciutats i viles de Catalunya, hi havia Bernat Turell,
per Barcelona; Miquel de Trullàs, de Girona, i Ermengol Mar-
tí, Pere Blan, Bernat Garriga, Joan Gil i Pere Cerdan, cònsols
de Perpinyà. Per les ciutats i viles del regne de València, hi
assistiren Francesc d’Esplugues, cavaller, i Miquel de Palomar,
ambdós representants de la ciutat de València.

Quod est actum Perpiniani vicesima quinta die septembris anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo.

Pere de Tàrrega, escrivà i notari per tot el domini del rei.
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Registre específic: 305.
Altres numeracions: 451, 458. 442 × 487 mm.

525

1362, octubre, 22. Girona

Ordinacions atorgades pel rei Pere III, en nom propi i com a tutor
de Joan, el seu primogènit, duc de Girona, en les quals disposa
que els habitants dels llocs i parròquies de la batllia i vegueria
de Girona que no tinguin castell o fortalesa on refugiar-se en
temps de guerra, ho puguin fer a la ciutat de Girona i per això
mana als caps de família dels esmentats llocs i parròquies que
contribueixin a la reparació i construcció de les fortificacions
de la ciutat. Jura per ell i els seus successors guardar aquestes
ordinacions, en presència de Francesc de Santceloni, Francesc
de Trilla i Arnau de Vilagran, jurats de la Universitat de Girona.

Quod est actum in domo fratrum minorum Gerunde die
vigesima [secunda] octobris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo sexagesimo secundo.

Jaume Conesa, secretari reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Tinta força esvanida. Superfície afectada per abrasió. 477 × 546  mm. Registre
específic: 1950.

526

1363, gener, 5. Palafolls

Cessió de drets atorgada per Pere d’Urban, barber i cirurgià de la vila
de Blanes, a favor de Bonanat Guerau. Li cedeix els drets que
tenia sobre un violari de 30 sous anuals que havia comprat amb
diners de Bonanat Guerau a Pere Estornell, fill i hereu del difunt
Bernat Estornell, batlle del terme de Palafolls, durant tota la vida
natural de l’esmentat Bonanat Guerau i de Dolça, la seva esposa.
D’acord amb la venda de 5 de gener de 1360 en poder de Guillem
de Pas, notari públic de Palafolls, cada 5 de gener els diners havien
de ser portats a Blanes a casa de Pere d’Urban. Intervingueren
com a fidejussors de la venda Guillem Estornell i Guillem Ferrer,
antic notari de Palafolls.

Actum est in parrochia de Palafollis quinto ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo CCC LX tercio.
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Guillem de Pas, notari públic de Palafolls per autoritat del senyor
d’aquest terme.

Registre específic: 307.
Altres numeracions: 1.092, 453, 459. 294 × 494 mm.

527

1363, gener, 23. Montsó

Lloació atorgada pel rei Pere III, a petició dels jurats de Girona, dels
capítols que regulaven les contribucions dels homes d’església que
vivien i estaven domiciliats a la vegueria i batllia de Girona en
la reparació de les antigues muralles de la ciutat. Havien estat
prèviament pactats entre els jurats i prohoms, d’una banda, i els
prelats i persones eclesiàstiques, de l’altra.

Quod fuit actum in loco Montissoni intus ecclesiam vocatam
Sancta Maria vicesima tertia die ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo tertio.

Francesc Castelló, notari públic per tot el domini del rei.

Registre específic: 826.
Altres numeracions: Registrado de número 144. 464 × 511 mm.

528

[1363], març, 27

Procura atorgada pel rei [Pere III], com a administrador de l’infant
Joan, duc de Girona, a favor de [Bernat d’Olzinelles, tresorer
reial; Pere Sacosta, batlle general de Catalunya], i de Beren-
guer de Relat, tresorer de la reina, per tal que puguin em-
penyorar, establir o vendre els drets alodials, censos, rèdits i
altres béns i drets reials, fins i tot els empenyorats a Eimeric
Dusai i Jaume de Gualbes, canvistes de Barcelona, per fer front
a les despeses ocasionades per la invasió d’una multitud de gent
armada.

Datum vicesima septima die martii [...].

Apareix Andreu de Vies, notari per tot el domini del rei, com a
testimoni del trasllat.

Registre específic: 3031.
Pergamí en molt mal estat de conservació i molt fragmentat. 426 × 360 mm.
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529

1363, maig, 17. Girona

Sentència arbitral dictada per Guillem de Vinyoles, jurisperit, i Ferrer
de Segurioles, ciutadà de Girona, àrbitres escollits per les dues
parts per tal de dictaminar sobre el litigi entre Pere de Bordils,
Francesc de la Via, Guillem de Bell-lloc, Guillem de Queixàs,
Berenguer d’Hospital i Bernat Quart, com a jurats de la ciutat
de Girona l’any 1363, i Pere de Capdeferro i el seu fill Pere, menor
de dies, de la parròquia de Vilablareix. Ambdues parts s’havien
compromès a acceptar el dictamen dels àrbitres sota pena de 50
lliures barceloneses de moneda de tern, per un document lloat,
firmat i jurat el 10 de maig de 1363 per Pere de Bordils, Guillem
de Bell-lloc, Guillem de Queixàs, Berenguer d’Hospital, Bernat
Quart i Pere de Capdeferro, pare, en presència dels testimonis
Francesc de Santdionís, jurisperit, i Berenguer Capella, notari de
Girona, i lloat, firmat i jurat el 17 de maig per Francesc de la
Via, jurat, i Pere Capdeferro, fill, en presència de Jaume de Bordils,
Ponç de Madrencs i Pere Blanc, ciutadans de Girona, com a
testimonis de Francesc de la Via, i de Guillem de Galliners,
canonge de Lledó, i Narcís Domènec, escrivà de Girona, com a
testimoni de Pere Capdeferro. Pere Capdeferro i el seu fill havien
esdevingut ciutadans de Girona i s’havien posat sota protecció
de la ciutat però després havien renunciat a la ciutadania. Els
jurats els reclamaven la contribució en el pagament de les despeses
per raó dels assumptes comuns de la ciutat i el donatiu al rei.
Els àrbitres condemnen als esmentats pare i fill a pagar 25 lliures
de moneda barcelonesa abans del mes de juny perquè havien estat
ciutadans de Girona des del 17 d’octubre de 1354 (Ramon de
Bruguera, notari de Girona) i les contribucions demanades es
van establir entre aquesta data i abans de la seva renúncia a
la ciutadania (Ramon de Bruguera, notari de Girona, 19 de
desembre de 1360). D’altra banda, manen als jurats que
restitueixin les penyores i cancel·lin les empares, i imposen silenci
sobre altres peticions.

In hospicio dicti venerabilis Petri de Burdillis decima septima
die dicti mensis madii anno a nativitate Domini millesimo CCC
sexagesimo tercio.

Pere Pont, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt Bernat
de Taialà, difunt notari públic de Girona.
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Registre específic: 309.
Altres numeracions: 454, 460. 695 × 524 mm.

530

1363, setembre, 12. Hostalric

Àpoca atorgada per David Guarlenguou, pedrer de la vila d’Hostalric,
a favor de Pere Llobet, batlle de Sils, en la qual reconeix que ha
rebut 28 sous barcelonesos de moneda de tern pel seu treball en
l’obra del castell d’Argimon.

Actum est in villa de Stalrici duodecima die septembris anno
a nativitate Domini millesimo CCC sexagesimo tercio.

Joan de Fontcoberta, notari públic d’Hostalric i de la vegueria de
Montsoriu, per autoritat del comte d’Osona.

Registre específic: 308.
Altres numeracions: 455, 466. 106 × 329 mm.

531

1363, novembre, 6. Girona

Restitució de dot atorgada per l’infermer del monestir de Banyoles,
fra Francesc de Batet, com a tutor assignat pel rei de Pere, l’hereu
del difunt Marc de Batet, donzell (instrument de tutela clos a
Girona el 5 de novembre de 1363 per Pere de Gostepes, escrivà
reial). La restitució es fa a favor d’Alamanda, vídua de l’esmentat
Marc i mare de Pere, per les seves núpcies amb Bertran de Farners,
donzell domiciliat a Santa Coloma de Farners. Li cedeix els 12.000
sous que Alamanda havia aportat en dot al seu primer marit
(capitulacions de 19 de març de 1353 en poder de Jaume Comte,
notari de Girona), que li haurien de ser satisfets de la manera
següent: 6.000 sous assegurats amb fidejussors a pagar en
diversos terminis (instrument de la mateixa data i notari) i pels
altres 6.000 sous li cedeixen dos censals. El primer, de 200 sous
de moneda barcelonesa de tern, el prestava la Universitat de
Girona. Havia estat venut per Eimeric de la Via, Pere de Bordils,
draper, Guillem Jordà i Guillem de Llapart, en nom propi i com
a jurats de la Universitat de Girona, a Francesc de Savarrés,
ciutadà de Girona, per 4.000 sous (Ramon de Bruguera, notari
de Girona, 4 de maig de 1352), i després cedit al pare del pupil
amb instrument de 12 de desembre de 1354 en poder de Ramon
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de Bruguera. El segon, de 100 sous d’interès anual, fou venut
per Domènec de Donç, causídic de Girona, a Marc de Batet amb
instrument de 3 de gener de 1354 en poder del difunt Bartomeu
Vives, notari, venda en la qual Jaume de Monells, jurisperit,
intervingué com a fidejussor.

Actum est hoc Gerunde sexta die novembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tercio.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial del difunt Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 310.
Altres numeracions: 456, 463. 487 × 561 mm.

532

1363, novembre, 9. Girona

Àpoca atorgada per Jaume Jonquera, carnisser de Girona, a favor de
Pere Llobet, batlle de Sils, en la qual reconeix que ha rebut 35
sous barcelonesos de tern, en pagament d’un termini d’un deute
de 45 lliures barceloneses que el comte d’Osona li va reconèixer
en un instrument en poder de Guillem Llobet, notari de Girona.

Actum est hoc Gerunde nona die novembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tertio.

Francesc Viader, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 312.
Altres numeracions: 457, 464. 108 × 381 mm.

533

1363, desembre, 2

Acta notarial de la presentació feta al sotsveguer d’una carta del rei
Pere III de 6 de novembre de 1363 adreçada al veguer de Girona
i Besalú i altres oficials en la qual, atesa la causa entre el rei
i l’abat de Banyoles i els seus homes, que defensaven la franquesa
de quèsties, toltes, forces, exaccions, serveis reials, hosts i
cavalcades, com constava en els privilegis atorgats pels seus
predecessors i confirmats per ell mateix, i atès que aquests
privilegis havien estat ignorats pels oficials reials i els havien
imposat penes i exaccions per la construcció d’obres i altres
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serveis, recordava l’ordre de 19 de setembre de 1362 donada als
esmentats oficials de no obligar els homes de l’abat de Banyoles
a contribuir en les obres, ordenava que es tornés a l’estat anterior
a l’actuació dels oficials i manava la presentació de l’esmentada
carta en la Cúria de Besalú. L’esmentat sotsveguer en demanà
un trasllat que li fou lliurat i el dissabte 2 de desembre va demanar
una cèdula de paper en què responia que estava preparat per
complir els manaments del rei de la qual cosa el notari sotascrit
dóna testimoni.

Falta la part on es llegiria la datació i el notari.

Registre específic: 389.
Mutilat per la part dreta i superior. 225 × 290 mm.

534

1364, gener, 14. Anglès

Àpoca atorgada per Bonanat Imbert, d’Anglès, a favor del seu gendre
Mateu, fill del difunt Pere Arnau, de Vilanna, en la qual reconeix
que ha rebut de Bernat Codayerii, de la vila d’Anglès, 60 sous
barcelonesos de tern, dels 200 sous que l’esmentat Mateu havia
promès donar a Caterina, la seva esposa, filla de Bonanat per
raó de matrimoni.

Actum est hoc in loco de Anglesio quartadecima die ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo CCC sexagesimo quarto.

Ferrer Codayerii, escrivà públic jurat, substitut de Pere Solà, notari
públic d’Anglès.

Registre específic: 313.
Altres numeracions: 459, 465. 179 × 222 mm.

535

1364, febrer, 6. Girona

Àpoca atorgada per Pere de Sureda, de Rissec, parròquia de Sant
Sadurní, com a propietari dels drets sobre 105 lliures barceloneses
dipositades a la taula del difunt Bonanat Hospital, canvista de
Girona, per Guillem Sarraí, de Corçà (instrument públic de 12
de desembre de 1358 en poder de Ramon de Peradalta, notari
de Girona), a favor de Miquel de Trullàs, ciutadà de Girona, en
la qual reconeix que li ha pagat per requeriment de Cort 10 lliures,
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11 sous i 8 diners corresponents a la part que havia reclamat
als hereus de l’esmentat Bonanat d’Hospital.

Gerunde die sexta febroarii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo sexagesimo quarto.

Bonanat Nadal, notari públic per autoritat reial, substitut dels hereus
de Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 295.
Altres numeracions: 460, 466. 341 × 214 mm.

536

1364, agost, 13. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Vicenç de Ruesques, clergue
obtentor del benefici instituït a l’altar de Sant Pere de l’església
de Brunyola pel difunt Pere Baluga, de l’esmentada parròquia,
a favor de Pere Blanc, d’Estanyol, d’una feixa de terra que el
benefici tenia en franc alou, situada a la parròquia de Brunyola,
al lloc anomenat puig Grenyol. A orient, afronta amb l’honor d’en
Puig de Sant Martí Sapresa, i a migdia, amb l’honor de n’Esteve,
d’Estanyol. Se salva el dret de l’estabilient quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d’empara i de retenció i altres drets de domini
directe. Per Sant Pere i Sant Feliu haurà de prestar un cens de
tres quarteres de forment segons mesura de Girona, portades a
expenses dels emfiteutes a l’alberg de l’atorgant, a Girona.
L’estabilient confessa que ha rebut 7 lliures i 5 sous barcelonesos
de tern d’entrada.

Actum est hoc Gerunde die tertiadecima augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut dels hereus
del difunt Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 693.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 461, 467. 546 × 309 mm.

537

1365, juliol, 12

Venda en subhasta pública feta per decret del jutge ordinari [Pere
Comte], de diversos censals i violaris d’Agnès, esposa de Bernat
de Prat, de Besalú, per pagar un deute de 44 lliures que ella
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mateixa i Pere Serra, el seu oncle i tutor, havien contret amb
Arnau de Roca. El preu de la venda és de 240 lliures barceloneses
de tern: 44 per a l’esmentat creditor, 24 sous per a Francesc
Casesnoves per pagar l’escriptura del procés, 1 florí per pagar el
salari del jutge, 40 sous per als corredors d’orella Francesc Vidal
i Pere Blanc, 20 sous per a Francesc Bas, escrivà de Girona, i
20 sous per a Ramon Gil, notari del document. Bernat de Prat,
marit i procurador d’Agnès, rep les restants 189 lliures i 10 sous.

Duodecima die mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo
trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong i Francesc de Santmartí, notaris públics de Girona.

Registre específic: 1609.
Falta la part superior i anava cosit per la inferior. Altres numeracions: 467,
3, B. 596 × 596 mm.

538

1365, novembre, 12. Girona

Definició i absolució atorgada per Guillem de Puig, de Palau,
parròquia de Sant Feliu de Girona, a favor de Francesc Saplana,
pedrer de Girona, de tots els càrrecs, dipòsits, deutes, comandes,
obligacions o altres amb què li estava obligat, amb instruments
o sense, tant en nom propi com per fidejussoria. L’atorgant
renuncia a iniciar qualsevol tipus de qüestió o demanda i
confessa que ha rebut plena satisfacció.

Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong i Francesc de Santmartí, notaris públics de Girona.

Registre específic: 314.
Altres numeracions: 462, 468. 184 × 321 mm.

539

1365, novembre, 26. Barcelona

Venda atorgada per Pere Sacosta, conseller reial i batlle general de
Catalunya, com a procurador del rei Pere III (procura donada
a Cervera el 19 de desembre de 1359), a favor dels jurats, pro-
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homs i la Universitat de Girona, del mer i mixt imperi i les
jurisdiccions alta, baixa, civil i criminal que el rei tenia en els
llocs i parròquies de Bordils, Juià, Cervià, Púbol, Vilobí, Bes-
canó, Medinyà, Campllong, Orriols, Madremanya, Aiguaviva,
Riudellots de la Selva i els seus termes i pertinences, pel preu
de 25.000 sous barcelonesos. Els compradors retenen l’import
per voluntat reial, en pagament dels diners que el rei devia a
la ciutat de Girona per un préstec. Guillem de Lledó, notari i
escrivà del batlle general de Catalunya, fa la reparatio scripturae
per ordre de Pere Sacosta a petició de Guillem Cot, verguer de
Girona, com a procurador de Joan de Riera, Bernat de Sitjar,
júnior, Joan de Vinyoles, Francesc Beuda i Pere Estanyol, jurats
de la ciutat.

Actum est hoc in civitate Barchinone XXVI die novembris anno
a nativitate Domini M CCC sexagesimo quinto.

Reparatio scripturae de 10 de febrer de 1389.
Guillem de Lladó, escrivà de la Batllia General de Catalunya, tant
per l’original com per la reparatio scripturae.

Registre específic: 2800.
708 × 619 mm.

540

1365, desembre, 6

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Maria, esposa de
Pere [Orriols], amb Jaume [Climent]. Margarida aporta com a
dot 350 lliures barceloneses i altres béns mobles. Els diners serien
tinguts conjuntament amb els del marit i a la mort dels cònjuges
passarien als fills. Si no n’hi havia, 100 tornarien als donants,
100 serien per al marit i de la resta la donatària en podria dispo-
sar en testament. Jaume aporta 350 lliures més amb unes
condicions semblants. Per assegurar la restitució del dot i els 100
sous que pertocarien a Margarida en cas de morir sense fills,
obliga el mas Climent, tingut per l’ardiaca major de la seu de
Girona. En cas de mort de l’espòs, Margarida podria deixar el
mas i recuperar el seu dot i béns mobles pagant 30 sous
barcelonesos corresponents a la remença, pagament que aniria
a càrrec de l’hereu. Segueix la lloació de Guillem de Puig, hereu
de Pere Orriols i germà de Margarida. Signatura de Bernat Oliva,
prevere del Capítol, com a procurador de Pere, cardenal diaca
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de Santa Maria Nova i ardiaca major de la seu de Girona, i de
Pere Batlle, batlle de Rabós.

Actum est hoc Gerunde sexta die decembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong i Francesc de Santmartí, notaris públics de Girona.

Registre específic: 315.
Altres numeracions: 463. 298 × 292 mm.

541

1366, gener, 30. Girona

Concessió atorgada per Dídac d’Heredia, abat de Sant Feliu de Giro-
na; Dalmau Corona, paborde de la pabordia de juny; Bartomeu
Ribot, paborde de la pabordia anomenada de Xunclà; Guillem
de Brugueroles, paborde de la pabordia de Mieres; Berenguer de
Busquets, paborde de la pabordia de Tordera, i Arnau de Bus-
quets, tots canonges de l’església de Sant Feliu, congregats com
de costum a l’alberg de Guillem d’Escala, sagristà segon i canon-
ge de l’esmentada església, amb altres capitulars, a petició i a
favor de Joan de Rauret, prevere obtentor d’un dels dos beneficis
sacerdotals fundats pel difunt Guillem de Planes, sagristà segon
de l’església de Sant Feliu de Girona. D’acord amb les ordinacions
de Guillem de Planes, Joan de Rauret havia de celebrar diverses
misses setmanals a l’altar de Santa Maria. Com que aquest altar
encara no havia estat construït, li concedeixen que les pugui
celebrar a l’altar nou sota invocació del Cos de Crist, on no havia
estat instituït cap benefici, i que pugui disposar de les vestimen-
tes, creu, missal i altres objectes de culte continguts en una caixa
de noguer (especificats en el cos del document), sense perjudi-
ci del dret de la sagristia segona i la clau.

Actum est hoc Gerunde tricesimo die ianuarii anno a nati-
vitate Domini millesimo trecentesimo sexsagesimo sexto hora
completorii.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong i Francesc de Santmartí, notaris públics de Girona.

Registre específic: 320.
Altres numeracions: 470. 291 × 328 mm.
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542

1366, juny, 8. Saragossa

Pròrroga atorgada pel rei Pere III, per cinc anys més, de la imposició
del dret de barra a la ciutat de Girona perquè continuï la
construcció de muralles en diverses parts de la ciutat. Els jurats
podrien posar barres en els camins o vies públiques i portals de
la ciutat i exigir pagament als transeünts llevat dels servents del
rei, de la reina Elionor, dels infants i d’altres persones de l’estirp
del rei d’Aragó i dels habitants de la ciutat i altres persones
exemptes de l’esmentada prestació. També els concedia la facultat
de vendre públicament cada any la percepció dels esmentats drets
a qui creguessin convenient o de percebre’ls a través del col·lector
que la ciutat escollís. Els diners haurien de ser invertits en la
construcció i reparació de les muralles i haurien de donar-ne
comptes al batlle general de Catalunya o a qui aquest delegués.
Les quantitats a pagar estan estipulades en el cos del document.

Datum Cesarauguste VIII die iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo sexto nostrique regni tricesimo
primo.

Registre específic: 294.
Altres numeracions: Registrado de número 116, 464, 471. 298 × 453 mm.

543

1366, octubre, 27. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III, com a pare i legítim administrador
de l’infant Joan, primogènit i duc de Girona, a favor dels jurats
i prohoms de Girona, en el qual els concedeix que puguin designar
quines persones tindran potestat per ordenar la construcció de
muralles, torres, portals i altres fortaleses, decidir els llocs on han
de ser construïdes, vetllar per la seva conservació i derruir o fer
derruir els albergs, taules, botigues o altres edificis situats en els
llocs en què s’han de construir; en aquest últim cas, es pagaria
als afectats el valor de l’edifici d’acord amb el criteri de dues
persones escollides pels esmentats obrers. Podrien ordenar talles
al seu arbitri destinades a les obres, en les quals contribuirien
els habitants de la ciutat, suburbis, batllia i vegueria; escollir les
persones que consideressin capacitades per fer l’obra; fixar salaris
i pagar despeses. Es condemna a 100 morabatins d’or qui ho
contravingui o no ho compleixi en benefici de l’obra. Tanmateix,
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no podrien actuar sense consell i assentiment de mestre Bernat
de Riera, domèstic del rei, i Pere de Prat, jurisperit de Girona.
Mana al veguer i batlle de Girona, altres oficials seus i als seus
lloctinents que ho compleixin i guardin, i estableix que ni ell ni
els seus oficials puguin donar llicència per construir edificis en
els trenta passos pròxims a la muralla.

Datum Barchinone vicesimaseptima die octobris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, nostrique
regni tricesimo primo.

Registre específic: 316.
Altres numeracions: Registrado de número 145, 466, 472. 520 × 544 mm.

544

1367, març, 30. Girona

Definició i absolució atorgada per Guillem de Maçana, de la
parròquia de Vilablareix, fill i hereu de Guillem de Maçana, a
favor de Francesc [...], de tots els drets, deutes, préstecs, dipòsits
i comandes, com a principal o com a fidejussor, que li devia
a ell o al seu pare.

Actum est hoc Gerunde die tricesimo mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 317.
Altres numeracions: 467, 474. 173 × 271 mm.

545

1368, març, 10. Girona

Definició i absolució atorgada per Bonanat de Bones Agnes, del terme
de Cassà de la Selva, a favor de Bonanat Xifre, oriünd d’Aro i
habitant de Girona, de 15 lliures de moneda barcelonesa de tern
en les quals Guillem Ribot, de Sant Sadurní, li havia cedit el
lloc. Corresponien al preu d’una mula de pèl vermell que Bonanat
Xifre havia comprat a l’esmentat Guillem Ribot (instrument de
21 de febrer de 1368 en poder de Bernat Martí, notari públic de
Monells). Bonanat de Bones Agnes, Bernat de Pla, Bonanat
Creixell de Bellsolà i Pere Basset de Castellà, tots de Cassà de
la Selva, prometen a Bonanat Xifre que en cas que Guillem Ribot
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volgués promoure alguna qüestió o demanda per aquest assumpte,
l’assistirien en el judici i n’assumirien les despeses.

Actum est hoc Gerunde decima die marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexsagesimo octavo.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 318.
Bonanat Xifre en el document apareix com a Bonanatus Siffre. Altres
numeracions: 468, 473. 160 × 380 mm.

546

1368, setembre, 11. Barcelona

Provisió atorgada pel rei Pere III, a favor dels jurats i la Universitat
de Girona, en nom propi i com a administrador del seu
primogènit Joan, duc de Girona i comte de Cervera, en la qual
estableix que la redempció feta a favor de l’esmentat rei pels jurats
i prohoms de la ciutat de Girona, del mer i mixt imperi i tota
la jurisdicció sobre el terme del castell de Púbol i dotze casals
situats a les parròquies de Cassà de Pelràs i de la Pera, pel preu
de 4.000 sous barcelonesos, jurisdicció que el rei i els seus oficials
havien venut o empenyorat a la Universitat juntament amb les
de Cervià, Bordils i altres parròquies, no pogués representar cap
prejudici o derogació d’aquestes altres jurisdiccions. El pagament
dels 4.000 sous fet pel rei Pere III per recuperar-ne la jurisdicció
constava en diverses àpoques signades per Pere de Prat, jurisperit
i Ramon de Bóixols, ciutadans de Girona, en representació de
la ciutat.

Datum Barchinone undecima die septembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo.

Bernat Miquel.

Registre específic: 2158.
Conserva part del segell. Altres numeracions: Registrado de número 148. 241
× 392 mm.

547

1368, setembre, 25. Girona

Procura atorgada per Francesc de Santceloni, Guillem d’Abadia,
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jurisperit, Jaume Pabia, el jove, Arnau Ramada i Berenguer
Eimeric, jurats d’enguany de la ciutat de Girona, a favor de
Ramon Provincial, ciutadà de Girona, sense revocar altres
procuradors, per tal que representi la ciutat en totes les causes,
litigis, qüestions, peticions i demandes, tant davant de la Cort
Reial com de l’Audiència de l’infant Joan o altres corts, jutges
i persones. També tindria la funció de demanar, exigir, rebre i
obtenir de Joan Berenguer de Rajadell, cavaller, i del seu fill
Guillem de Rajadell, donzell, que van regir la vegueria de Girona,
la part que van rebre de provinences i emoluments de les
jurisdiccions que van vendre o concedir en nom del rei i que
pertanyien a la Universitat de Girona, i les penyores llevades a
drapers i altres ciutadans de Girona per raó d’una execució que
el rei ordenà contra l’esmentada Universitat per subvenir les
despeses de la guerra contra Castella.

Actum est hoc Gerunde vicesima quinta die septembris anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 319.
Altres numeracions: 469, 470, 476. 322 × 370 mm.

548

1369, juny, 11. València

Provisió atorgada pel rei Pere III a favor dels jurats i la Universitat
de Girona, en nom propi i com a administrador de Joan, duc
de Girona i comte de Cervera, en el qual estableix que la redempció
feta al rei pels jurats i prohoms de la ciutat, i a Bernat Miquel,
secretari reial, en nom seu, de la jurisdicció civil i criminal, alta
i baixa, mer i mixt imperi i altra jurisdicció sobre els termes de
la Pera i Cassà de Pelràs pel preu de 4.000 sous barcelonesos,
segons document fet el mateix dia per Pere de Gostemps, no
representaria cap perjudici ni derogació de les jurisdiccions de
Corçà i de Sant Sadurní, que havien estat venudes conjuntament
amb els termes esmentats pel preu de 20.000 sous barcelonesos
mitjançant instrument públic fet a Perpinyà el 15 de novembre
de 1351 i clos per Francesc Foix, antic secretari reial.

Datum Valencie undecima die iunii anno a nativitate Domini
M CCC LX nono.
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Registre específic: 2376.
Portava segell, actualment perdut. 290 × 312 mm.

549

1369, desembre, 12. Girona

Definició de comptes atorgada per Miquel de Santjoan, llicenciat en
lleis, canonge i vicari del bisbe Jaume de Girona, a favor de
Bonanat Xifre, ciutadà de Girona, com a marmessor testamentari
del difunt [Guillem] de Ribes, ciutadà de Girona, en la qual
reconeix que l’esmentat Bonanat havia lliurat a Ramon d’Horta,
clergue de la seu, diputat pel definidor, els comptes de l’esmentada
marmessoria de manera correcta. Reconeix que les despeses havien
estat superiors a les previstes i que té dret a recuperar els diners
d’altres béns del difunt, a més de les 10 lliures que Guillem de
Ribes li havia deixat. Ramon d’Horta ho consent, firma i lloa.

Actum est hoc Gerunde die duodedima mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 321.
Bonanat Xifre apareix en el document com a Bonanato Siffre. Altres numeracions:
471. Molts forats i tinta esvanida. 204 × 339 mm.

550

1370, gener, 16. Girona

Permuta entre Clara, filla de Pere Caraboter i de la seva esposa
Guillema, de la parròquia de Cervià, amb consentiment del seu
marit Guillem de Vila, d’una banda, i Berenguer Ferrer, clergue
de Sant Feliu, com a procurador del cardenal Felip, titular de
Sant Marcel, i Pere, prior de Cervià, de l’altra. L’esmentada Clara
lliura al prior de Cervià 6 sous de cens anual amb empares que
havia fet comprar a Guillem, el seu marit, sense terços, lluïsmes,
foriscapis o altre dret, a Francesca, filla i hereva del difunt Bernat
Banyes, de Raset, parròquia de Cervià, sobre un camp que té en
franc alou anomenat ses Moreles (Ramon de Peradalta, notari
de Girona, 14 de juny de 1367). Els hi lliura a canvi dels 6 sous
que li havia de pagar per la reducció dels censos, agrers, intesties,
eixorquies, remences i altres drets per unes possessions tingudes
sota domini directe del priorat (Guillem Llobet, notari de Girona,
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de les notes rebudes per Jaume Comte, 27 de juny de 1351).

Actum est hoc Gerunde sextadecima die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1617.
Altres numeracions: 472. 540 × 387 mm.

551

1370, maig, 29. Viladasens

Capitulacions matrimonials de Brunissenda, filla de Ramon Julià,
de la Móra, parròquia de Viladasens, i la seva esposa Garsendis,
amb Pere Martí, fill del difunt Ramon Martí, difunt, també de
la Móra. Ramon Julià i esposa lliuren a la seva filla, com a
donació inter vivos, 40 lliures de moneda barcelonesa, un joc
de roba de llit i un vestit valorats en 150 sous. Si moria sense
descendència legítima i natural o aquesta no arribava a l’edat
de testar, haurien de tornar als donants o als seus hereus, excepte
100 sous amb els quals podria testar i 150 sous que rebria el
seu marit. Brunissenda ho lliura en dot a Pere i aquest li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns com a
donació propter nuptias. Si moria, Brunissenda podria disposar
de 150 sous barcelonesos procedents d’aquesta donació. Per
garantir la restitució del dot i la percepció dels 150 sous, Pere
Martí obliga tots els seus béns.

Actum est hoc in vicinatu de Mora, parrochie de Villasinorum
vicesima nona die mensis madii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo.

Joan de Fontcoberta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 691.
Tinta esvanida. Havia estat encolat a un altre pergamí per la part inferior. Altres
numeracions: 473. 389 × 325 mm.

552

1371, febrer, 20. Tortosa

Concessió atorgada pel rei Pere III, com a pare i legítim administrador
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de l’infant Joan, duc de Girona i comte de Cervera, a favor de
Francesc de la Via i Bernat de Sitjar, ciutadans de Girona, en
la qual els concedeix que ningú que porti o faci portar el forment,
ordi o altre gra als molins que el primer tenia a Bescanó i el
segon a Salt pugui ser objecte de captura, empenyorament o
marca per culpa, crim o deute d’una altra persona llevat que
fossin culpables directes o fidejussors obligats. Podrien anar als
esmentats molins i tornar-ne amb els seus béns sense marques,
penyores o represàlies per part dels oficials reials.

Datum Dertuse vicesimo die februarii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

Trasllat de 19 de gener de 1372. Pere Pinós, notari públic per au-
toritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de
Girona, autoritzat per Guillem de Vilatorta, doctor en decrets, jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 327.
Inscripció: Registrado a la Cort Reyal de Gerona al registro Reyall a XXI de vuytubri
del any de M CCC LXXI. Altres numeracions: Registrado de número 152,
480. 282 × 288 mm.

553

1371, maig, 20. Caldes de Malavella

Donació inter vivos atorgada per Guillem Bernat Xifre, fill del difunt
Guillem Xifre, de la parròquia de Santa Cristina d’Aro, a favor
de Bonanat Xifre, germà de l’atorgant, major de dinou anys i
menor de vint-i-cinc, amb consentiment d’Antoni Xifre, també
germà seu, i el nebot Nicolau de Vall, de la parròquia d’Aro,
de tots i cadascun dels violaris que li pertanyien, de tots els
deutes, préstecs i comandes que li devien i de tots els seus béns
i drets, a excepció d’una feixa situada al lloc anomenat Meyalls
que afronta a orient amb l’honor d’Antoni Pujol, d’Aro, i a
occident, amb l’honor de na Ravella, també d’Aro. Imposa com
a condició que durant quatre anys el proveeixi de menjar, beure,
vestit i calçat i de tot allò necessari per aprendre l’ofici que
volgués.

Actum est hoc in villa de Calidis die vicesima madii anno a
nativitate Domini millesimo tricentesimo septuagesimo primo.

Bernat Guilla, notari públic de Caldes per autoritat de Gastó de
Montcada.
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Registre específic: 1764.
El cognom Xifre consta en el document com a Cifredi o Ciffredi. 369 ×
326 mm.

554

1371, maig, 21. Santa Coloma de Farners

Permuta entre Bernat de Selvadevall, de la parròquia de Vilobí, i Pere
de Cugulls, de la parròquia de Santa Coloma de Farners. El primer
cedeix una feixa de terra, situada al pla de Bagastre, la qual
afronta, a orient, amb l’honor de l’esmentat Bernat i amb la d’en
Selvadamunt; a migdia, amb l’honor d’en Selvadamunt; a
occident, amb l’honor d’en Cugulls, i a cerç, amb l’honor de
l’esmentat Bernat i d’en Cugulls. Salva el dret i domini directe
de Pere, prior de Sant Pere de la Cercada i els seus successors,
pel que fa a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe i un cens d’un parell de gallines per Nadal a l’hereu del
mas de Cugulls de Santa Coloma de Farners. El segon cedeix
un camp situat a la parròquia de Vilobí. Signa Bonanat Climent,
sagristà i procurador del monestir per vacant i absència del prior,
segons instrument de 14 d’agost de 1371 clos pel notari Pere
Pinós.

Actum est hoc in loco Sancte Columbe de Farneriis vicesimo
prima die madii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
septuagesimo primo.

És còpia simple.

Registre específic: 322.
Altres numeracions: Nº 10, 474. 478 × 275 mm.

555

1371, juny, 25. Vilanova d’Avinyó

Breu atorgat pel papa Gregori XI en el qual concedeix indulgència
plenària als habitants de Girona i dels seus suburbis que es
confessin amb el cor contrit davant el confessor que vulguin, en
uns moments en què la ciutat vivia una terrible epidèmia de pesta.

Datum apud Villanovam Avinionensis diocesis VII kalendas
iulii pontificatus nosteri anno primo.

Registre específic: 323.
Altres numeracions: Registrado de número 161, 475. 395 × 528 mm.
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556

1371, agost, 7. Montferrer

Nomenament de fiscal de la vegueria i batllia de Girona atorgat per
l’infant Joan, primogènit reial, governador general, duc de Giro-
na i comte de Cervera, a favor de Pere Cantó, jurisperit de Girona,
per mort de Guillem de Vinyoles, jurisperit de Girona. Podria
intervenir en totes les causes que li pertoquessin per aquest ofici,
representant i defensant la part reial, i cobrar el salari acostumat.
Mana al veguer, batlle i jurats de la ciutat que l’obeeixin i
l’atenguin com al seu predecessor.

Datum in loco de Monteferrer septimo die Augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo LXXI.

Registre específic: 324.
Altres numeracions: Registrado de número 160, 476. 210 × 377 mm.

557

1371, agost, 30. Castelló d’Empúries

Venda atorgada per Guillem Constantí, de Castelló, i la seva esposa
Ermessenda, a favor de Pere Puig, oriünd de Boadella i habitant
de Castelló, en lliure i franc alou, del dret i domini directe, i 6
diners anuals de cens per Nadal, sobre un alberg i pati contigu
que el comprador té per l’atorgant al carrer de Santa Magdalena
de la vila de Castelló. A orient, afronta amb el carrer; a migdia,
amb l’alberg i verger de Guillem Figuera; a occident, amb el pati
de Bartomeu Nadal, i a cerç, amb la casa i pati de Pere Gilabert.
El preu és de 50 sous melgoresos.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Castilione tricesima die augusti anno a nativitate

Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

Ramon Busigues, notari públic de Castelló per autoritat del comte
d’Empúries.

Registres específics: 687 i 688.
Altres numeracions: 477. 452 × 320 mm.

558

1371, setembre, 8. Girona

Redempció d’home propi atorgada per Bartomeu Ribot, canonge de
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Sant Feliu de Girona i paborde de la pabordia de juny, a favor
de Ramon Sarrovira, fill de Bernat Sarrovira, d’Aiguaviva. A
canvi, rep 60 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc Gerunde die octava mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

Pere Mut, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 325.
Altres numeracions: 478. 140 × 365 mm.

559

1371, novembre, 6. Girona

Àpoca atorgada per Berenguer Eimeric, argenter de Girona, com a
procurador de fra Berenguer Gelats, de l’orde dels frares predicadors
de Girona, segons instrument fet a Barcelona amb consentiment
de fra Joan Mateu, prior del convent, [...] el 15 de novembre de
1358 i clos per Jaume Ferrer, notari públic de Barcelona per
autoritat reial, a favor de Francesc Adroer, jurisperit, Pere Ferrer
i Simó Estrader, apotecari, cònsols de l’Hospital Nou de Girona,
i [...] [Savarrés], el seu comanador, en la qual reconeix que ha
rebut de Pere Ferrer 150 sous barcelonesos de tern, per tres
pagaments d’un violari de 100 sous anuals que l’Hospital presta
a fra Berenguer Gelats, en dos terminis durant la tota la seva vida
natural, segons instrument del 4 o 5 abans de la festa de Nadal
de 1348, en poder de Ramon de Bruguera, notari de Girona. La
meitat d’aquest violari havia estat cedida a Berenguer Eimeric,
segons instrument fet per Pere Mut, notari de Girona.

Actum est hoc Gerunde sexto die novembris anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 326.
Altres numeracions: 479. 218 × 350 mm.

560

1371, novembre, 17. Girona

Lloació atorgada per Ramon Masó, prevere beneficiat en l’església de
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la seu de Girona, com a procurador de Jaume, bisbe de Girona
(procura de 21 d’agost de 1369 closa per Nicolau Figuera), a favor
de Joan Rauret, prevere obtentor del benefici establert pel difunt
Guillem de Planes, canonge i sagristà de Sant Feliu de Girona.
Lloa la compra feta per a l’obra de l’esmentat benefici d’un alberg
que el difunt Dalmau Corona, canonge de l’església de Sant Feliu,
tenia en nom propi. A orient, afronta amb els Banys; a migdia,
amb un altre alberg que fou de Dalmau Corona i ara pertany
al benefici que té Francesc Corona a l’església de Sant Feliu; a
occident, amb el camí, i a cerç, part amb l’alberg de la pabordia
de Tordera que té Berenguer de Bosquer a l’església de Sant Feliu
i part amb l’eixida o verger de l’alberg de l’esmentada pabordia,
que té en feu pel bisbe de Girona. Ho lloa després de la deliberació
amb persones expertes i amb Ramon Albert i Bernat Oliva,
preveres del Capítol de la Seu de Girona designats pel bisbe. Se
salva un cens al bisbe de 9 sous de moneda barcelonesa de tern
per Nadal, quantitat que comprenia el cens d’un diner, que abans
es prestava per l’esmentat alberg. Quan un nou clergue prengués
possessió del benefici hauria de pagar 20 sous per terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe, cosa que Joan Rauret
promet fer per ell i successors en el càrrec. Ramon Albert i Bernat
Oliva confessen que han fet el reconeixement per comissió de
viva veu del bisbe de Girona, absent de la ciutat. Guillem de
Santvicenç, Guerau Patau i Bernat de Camps, canonges; Jaume
Albert; Berenguer de Font, tresorer; Pere Roig, sagristà segon, i
Bernat Oliva, prevere del Capítol de la seu, tots per part d’aquest
Capítol, ho consenten i aproven.

Gerunda decimaseptima die mensis novembris anno a nativitate
Domini M CCC LXX primo.

Nicolau Figuera, clergue i notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 390.
Pergamí amb forats reforçat amb retalls de pergamí encolats i cosits, procedents
d’un llibre. 471 × 346 mm.

561

1372, gener, 8. Banyoles

Capitulacions matrimonials d’Agnès, filla i hereva de Bernat Caselles,
de Banyoles, amb Francesc Pons, fill del difunt [...], del veïnat
de Santa Maria de C[...], parròquia de Sant Miquel de Revardit.
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Agnès aporta com a dot 112 lliures barceloneses, un alberg i
almenys tres possessions de terra situades a Banyoles. La primera
afronta, a orient, amb l’hort de Bernat Llorenç, i a occident, amb
l’hort de Pere Follit i amb el camí. La segona, en part vinya,
anomenada Pujols, a orient, afronta amb la ribera de la Font,
i a occident, amb la terra de Berenguer de Guixeres, sastre. La
tercera, a orient afronta amb la terra de Guillem Torosa, paraire,
i amb la d’en Vinyals. Posat cas que Agnès morís sense des-
cendència els béns haurien de tornar a la família de la noia, llevat
d’una quantitat de la qual podria disposar en testament. Francesc
Pons li concedeix una quantitat equivalent dels seus béns i un
escreix de 15 lliures i obliga tots els seus béns en cas de devolució
del dot i escreix.

Actum est hoc Balneolis octava die ianuarii anno a nativitate
Domini millesimo CCC septuagesimo secundo.

Jaume de Vall, notari públic per autoritat reial, substitut de l’abat
del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

Registre específic: 1711.
Mal estat de conservació. Lectura difícil. 480 × 327 mm.

562

1372, octubre

Venda atorgada per Beatriu, filla i hereva de Guillema, esposa de [...],
ciutadà de Girona, i esposa de Pere Portayon, de Granollers, a
favor de P[...] de Girona i els seus successors, d’un casal amb
pati situat al puig de Sant Martí Sacosta, tingut pel paborde
d’aquest monestir. A orient, afronta amb la casa de Jaume
Jonquera, carnisser de Girona; a migdia, amb les cases de Pere
de Llémena; a occident, amb el carrer, i a cerç, amb el verger
del convent de predicadors de Girona, mitjançant un carreró. El
preu és de 20 sous barcelonesos de tern, i se salva el dret del
paborde i els seus successors quant a terços, lluïsmes, foriscapis
i altres drets de domini directe i un cens anual de 18 diners
barcelonesos de tern per Nadal.

[Dec]ima octava die octobris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo secundo.

Fra Pere d’Illa, sagristà major i notari públic de Santa Maria d’Amer,
de les notes rebudes en aquesta notaria.
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Registre específic: 328.
Molts forats. Altres numeracions: 481. 436 × 356 mm.

563

1372, octubre, 27

Debitori firmat per Francesc Llorenç, calciner de Girona, a favor
d’Ermessenda, vídua de Ramon Sesdones, bracer de Girona.
Reconeix que li deu 2.000 sous barcelonesos de tern corresponents
a diversos préstecs que l’esmentat Francesc havia contret amb
diverses persones.

Actum est hoc Gerunde vicesima septima die octobris anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo septuagesimo secundo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 329.
Altres numeracions: 482. 210 × 300 mm.

564

1372, desembre, 1. Girona

Venda atorgada per Bernat Fortià, fill del difunt Bernat Fortià, de la
parròquia de Vilamalla, habitant de Girona, a favor de Pere
d’Hospital, de Vilamalla, d’una peça de terra situada al lloc
anomenat camp de ses Arenes, a l’esmentada parròquia. A orient,
afronta amb l’honor de Guillem Desorts; a migdia, amb l’honor
de Ramon de Fontcoberta; a occident, amb l’honor de Pere Macip,
mitjançant rec, i a cerç, amb l’honor de Berenguer Fortià, germà
del venedor, i amb l’honor que li quedava. El preu és de 130
sous de moneda barcelonesa de tern, i se salva el dret i domini
directe del monestir de Sant Feliu de Cadins quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fadigues i drets de domini directe,
i un cens anual per Sant Pere i Sant Feliu d’una mitgera de
forment segons mesura vella de Peralada.

Segueix àpoca.

Gerunde prima die decembris anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.

És còpia simple.
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Registres específics: 330 i 331.
Altres numeracions: N. 21, 483. 687 × 350 mm.

565

1374, maig, 5. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III en el qual, després d’aprovar els
comptes presentats pels jurats i prohoms de la ciutat de Girona
sobre el cobrament del dret de barra, prorroga l’esmentada
concessió per tres anys més. Disposa que una vegada s’hagi
destinat el que calgui al manteniment de ponts i camins de la
ciutat, s’esmerci la resta en la construcció de les muralles i
fossars. Ordena que el veguer, el batlle, els altres oficials reials
i del duc de Girona, el seu primogènit, no contravinguin aquesta
concessió. A canvi, reconeix que ha rebut 600 florins d’or d’Aragó
lliurats a Pere de Vall, tresorer reial.

Datum Barchinone quinta die madii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo quarto regnique nostri tricesimo
nono.

Lliurament de 600 florins registrat en el quarto liber receptarum et
datarum de Pere de Vall, tresorer, foli 36.

Registre específic: 760.
Altres numeracions: Registrado de número 169, 484. 261 × 318 mm.

566

1374, setembre, 11. Sant Feliu de Guíxols

Reconeixement del castell d’Aro efectuat per fra Francesc, abat del
monestir de Sant Feliu de Guíxols; Jaume Pere, batlle de
l’esmentada vila, i Ferrer de Llagostera, donzell, seguint les ordres
d’una carta de Galceran de Vilarig, capità de Girona, presentada
als jurats i prohoms de la Vall d’Aro, per la qual revoca una carta
anterior en què els comminava a fer desemparar el castell d’Aro
i recollir les persones que hi habitaven i els encomana aquest
reconeixement per comprovar quines obres cal fer-hi per enfortir-
lo i fer-lo defensable de les companyies que venien de França i
havien entrat en terres del rei, ja que ell no podia anar-hi
personalment. Els mana que hi facin fer totes les obres i
fortificacions que calguin i que el proveeixin de tot el que sigui
necessari; si això no fos possible, els ordena que el desemparin
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i portin els béns a la ciutat de Girona o a altres llocs reials
defensables (Girona, 13 d’agost de 1374). Després del reconeixe-
ment, es considera el lloc defensable tant per l’estat de la fortalesa
com pels 50 o 60 homes de la parròquia que són assignats a
la seva defensa.

Que fuerunt acta in villa Sancti Felicis Guixellensis undecima
die septembris anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
se[ptu]agesimo quarto.

Jaspert Roig, notari públic de Sant Feliu de Guíxols per autoritat
de l’abat del monestir de Sant Feliu.

Registre específic: 332.
Altres numeracions: 485. 423 × 310 mm.

567

1374, octubre, 13. Girona

Capitulacions matrimonials de Joana, filla de Pere Xifre, fill del
difunt Arnau Xifre, espaser de Girona, i de la seva esposa
Margarida, també difunta, amb Nicolau. Comencen amb la
donació inter vivos atorgada per Pere Xifre a la seva filla de 10.000
sous en concepte d’heretat i llegítima paterna i materna.

Actum est hoc Gerunde tertiodecimo mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari de Girona.

Registre específic: 333.
Arnau Xifre apareix com a Arnaldi Ciffre. Carta partida per ABC. Mal estat
de conservació. En algunes parts és il·legible. Altres numeracions: 486. 633 ×
320 mm.

568

1375, maig, 4. Lleida

Provisió atorgada pel rei Pere III adreçada als agutzils reials, als
algutzirs del primogènit i als lloctinents d’aquests en la qual els
prohibeix que exigeixin diners (capsous) a la ciutat de Barcelona
quan ell i el primogènit siguin a l’esmentada ciutat, tal com van
exposar els representants de Barcelona a les Corts Generals
celebrades a Lleida.
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Datum Ilerde quarta die madii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo quinto.

Trasllat de 5 de febrer de 1376. Joan Agustí, notari públic per
autoritat reial per tot el domini del monarca, autoritzat per Dalmau
[...], veguer de Barcelona i el Vallès i amb la testificació de Pere
Dalmau, notari per autoritat reial i Bernat de Castellvell, notari
públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 334.
Original en paper. Altres numeracions: 487. 285 × 379 mm.

569

Darrer quart del segle XIV. Girona

Àpoca atorgada per [...], Guillem Barrera i Pere de Casadamunt, a
favor de Francesc Corona, clergue i procurador [...], en la qual
reconeixen que han rebut 144 florins d’or en diversos pagaments,
per la venda d’unes pedres destinades a l’obra de l’església de [Sant
Feliu de Girona].

Actum est hoc Gerunde undecima die novembris anno a
nativitate Domini [...].

[...], substitut de Jaspert de Campllong.

Registre específic: 2639.
Falta la part esquerra, malmesa a causa dels rosegadors. 119 × 235 mm.

570

1376. Montsó

Trasllat d’un capítol de Corts donat pel rei Pere III a les Corts de
Montsó de 1376 en què estableix que ni el rei ni el duc ni els
seus oficials no puguin forçar ningú a l’exili fora de llurs
poblacions per raó d’host o per qualsevol altra, tant si es tracta
d’habitants de ciutats i viles reials de Catalunya com de viles
de prelats o nobles, si no és per execució de justícia, per procés
de pau i treva o per procés de sometent. Cada veguer només podria
manar i treure host dins la seva vegueria; si havia de sortir fora
caldria fer-ho sota arbitri del rei o el duc, estant a Catalunya,
a excepció d’aquelles vegueries que tinguessin altre costum.

In villa Montssori diebus in eodem quaterno contentis anno vide-
licet a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto.
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Bartomeu d’Avellaneda, lloctinent del protonotari reial.

Trasllat de [...]. Guillem de Vilar, notari públic per tota la terra i
dominació reial, amb la testificació de Joan de Soler i Francesc
Fuster, notaris públics de Barcelona, i autentificat per Galceran
Sestrada, batlle de Barcelona, per mà de Pere Claver, notari públic
per tot Catalunya.

Registre específic: 454.
Altres numeracions: Registrado de número 163, 516. 353 × 436 mm.

571

1376, juny, 8. Girona

Conveni entre els representants de la ciutat de Girona, del Capítol de
Girona i de les parròquies de la vegueria de Girona sobre les talles
que s’haurien de pagar per la construcció de les muralles de la
ciutat, amb l’objectiu de suprimir les contradiccions, controvèrsies,
odis i rancors que havien sorgit, atès que els jurats de Girona,
en nom de la Universitat, demanaven i exigien contribucions a
les universitats de les parròquies de la vegueria i batllia de Girona.
Es fa en presència de Bonanat Nadal, notari, i dels testimonis
Pere Desprat, Francesc de Santdionís i Bernat Cebrià, jurisperits,
i Francesc Adroer, síndics i procuradors dels jurats i de la
Universitat de Girona, segons instrument de 8 de juny de 1376
(notari infrascrit), d’una banda; Pere Vilanna, llicenciat en decrets
i prevere del Capítol; Felip de Palau, rector de l’Hospital de la
Seu de Girona; Guillem Palaí, de Celrà, i Francesc Estrader, de
Fornells, amb potestat dels jurats per tractar les coses infrascrites,
i trenta síndics de les parròquies de la vegueria i batllia de Girona
foranes a la ciutat, segons procura del mateix any en poder de
Ramon de Peradalta, notari de Girona, de l’altra. S’acorda: 1.
Els homes forans han de pagar a Pere Desprat, Francesc de
Santdionís, Bernat Cebrià o Francesc Adroer o a qui deleguin,
en nom de la ciutat, 1 sou i 2 diners barcelonesos per cada foc
per raó de les despeses de les obres d’enfortiment i defensa dels
nous murs i fossars de la ciutat o per raó de les fetes fins al
dia d’avui (5 de desembre de 1376). Les persones que visquin
a la ciutat o en els seus ravals, burgs o suburbis i aquelles
persones que visquin fora de la ciutat però que en siguin
originàries han de contribuir amb el pagament de 3 sous
barcelonesos per foc. 2. La ciutat ha de donar bons comptes de
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les despeses fetes fins ara. Amb aquesta finalitat, són elegits
representants del bisbe i el Capítol i dels homes forans de
l’esmentada batllia i vegueria, d’una part, i els esmentats Pere
Desprat, Francesc de Santdionís, Bernat Cebrià i Francesc Adroer,
en nom de la ciutat, de l’altra, amb prestació de jurament de
donar bé i lleialment els comptes en poder del bisbe o el seu
lloctinent i amb prestació d’homenatge en poder del batlle de
Girona o el seu lloctinent. 3. S’han d’escollir quatre persones per
impugnar, justificar, liquidar, declarar i concordar les quantitats
dels esmentats comptes. Una ha de ser escollida pel Bisbat i pel
Capítol, una altra pels homes forans, i dues persones per Pere
Desprat, Francesc de Santdionís, Bernat Cebrià i Francesc Adroer,
en nom de la ciutat. Si no es posaven d’acord, totes quatre o
almenys tres haurien d’escollir una persona comuna que els
permetés acordar les coses en les quals hi hagués desacord o
dubte. 4. Les quantitats de moneda ja pagades pels homes forans
pels murs nous, fossars, enfortiments o defensa, fins a la suma
de 24 sous per cada foc i 18 diners per cada mes i foc, podrien
ser deduïdes i tingudes en compte, considerant tot el que havien
pagat per barra o el que havia estat donat al pont i per adobar
camins fins al dia d’avui. 5. Els diners s’han de pagar segons
el nombre de focs que hi hagués el dia que els presents capítols
siguin signats i en els terminis que les persones elegides creguin
convenient. Cap parròquia no ha de pagar per una altra i els
homes de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem o altres persones
no han de pagar per privilegi. 6. Si d’ara endavant s’haguessin
de fer noves torres, fossars, defenses o fortificacions per millorar
les existents, cada foc de la ciutat i dels seus ravals, burgs i
suburbis haurien de pagar 3 sous i els homes forans, 1 sou. 7.
Per les noves obres cal escollir una persona que representi el bisbe
i el Capítol i una altra els homes forans per rebre i administrar
les quantitats que fossin llevades per les obres i reconèixer les
obres juntament amb els obrers dels esmentats murs. 8. S’hauria
de pagar segons el nombre de focs que hi hagués en el moment
que es fessin les obres. 9. La moneda rebuda per obres
esdevenidores no podia ser convertida, commutada o alienada
en altres usos que no fossin les esmentades obres. 10. Cap
parròquia, vila o lloc de la batllia o vegueria podria ser obligat
a pagar per un altre. 11. S’ha de tenir en compte tot el rebut
de la vila i vall d’Amer o altres llocs o persones de la batllia
i vegueria de Girona que sobrepassi les quantitats degudes. 12.
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Als homes forans que haguessin pagat per les obres se’ls havia
de fer àpoca. 13. En temps de guerra, els jurats de Girona han
de recollir dins les muralles, els homes forans i les seves dones,
fills i familiars, amb els béns mobles i bestiar, i donar-los
habitacions convenients segons ho permeti la ciutat, sense paga.
14. En cap cas els capítols podrien generar perjudici contra les
llibertats dels homes d’església o homes forans, sinó que
cadascuna de les parts hauria de romandre en la seva llibertat
i drets. 15. Posat cas que sorgís alguna contradicció en els
esmentats capítols o algun dubte, hauria de ser concordat i
clarificat per les esmentades quatre persones escollides pel bisbe
i capítol i pels homes forans, o qui tingués poder d’ells, i Pere
Desprat, Francesc de Santdionís, Bernat Cebrià i Francesc Adroer.
16. Finalment, dels esmentats capítols, se n’han de fer tantes
còpies com parts hi intervinguin. Els capítols són concordats,
signats i lloats per Pere Desprat, Bernat Cebrià i Francesc Adroer,
d’una banda, i Pere Vilanna i Felip de Palau, de l’altra, al Palau
Episcopal, el 5 de desembre de 1376, en presència de Bernat de
Mont-rodon i Arnau de Mont-rodon, donzells, i Pere Arnau i Pere
Bonet, clergues beneficiats a la seu de Girona. Per Francesc de
Santdionís, d’una banda, i Francesc Estrader i Guillem Palaí,
de l’altra, foren signats a l’alberg de Pere Vilanna, habitant de
Girona, el 10 de desembre de 1376, en presència dels testimonis
Bernat Malarç, jurisperit, i Francesc Cors, clergue beneficiat de
la seu. El 23 de febrer de 1377 en presència de Bonanat Nadal,
notari, i els testimonis s’escullen, amb la finalitat de veure,
reconèixer i examinar els comptes de les rebudes i despeses fetes
per les obres de fortificació de la ciutat fins al dia d’avui, Bernat
de Camps, canonge de la seu, pel bisbe i el Capítol; Francesc
de Santdionís, jurisperit, i Pere d’Abadia, mercader, ciutadà de
Girona, per la ciutat, i Francesc de Peradalta, de la parròquia
de Llorà, pels homes forans. Vistes totes les coses i atesos alguns
dubtes en els capítols esmentats, en presència de Pere Desplà,
conseller i promotor de la Cort del duc de Girona i altres, es
concorda tant com es pot per via de justícia i amigable
composició, amb intervenció i consentiment de Pere Descoll,
d’Estanyol; de Pere Llorenç i Guillem Palaí, de Celrà; de Bernat
Tallada, de Sant Martí Vell; de Ramon Despuig, de Palol d’Onyar,
i de Francesc Estrader, de Fornells, i es decideix que cada
parròquia de la batllia i vegueria de Girona pagui per les obres
fetes fins ara 100 sous barcelonesos per foc i que es faci
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compliment a Guillem d’Hospital, mercader de Girona, de 500
florins d’or a compte de la quantitat que li havien de donar en
nom de la ciutat el mes de gener passat. Per pagar aquestes
quantitats havien de fer-ho amb diners o mitjançant vendes de
violaris per la vida de dues persones, a raó d’11 sous anuals per
7 lliures de preu. Cada parròquia havia de constituir un
procurador o síndic amb ple poder per vendre els violaris i fer
obligacions i confessions judicials. Els interessos no començaven
a comptar fins la festa de Sant Pere i Sant Feliu. La ciutat hauria
de fer als homes forans i als seus béns, definició de les coses
pagades i àpoca de rebuda. Cada parròquia i lloc de la batllia
i vegueria de Girona havia de lloar, ratificar i confirmar aquesta
pronunciació, taxa i declaració i els capítols ja fets i firmats entre
les esmentades parts, i donar compliment a les coses dites,
retenint, però, el dret de poder interpretar i concordar els dubtes
que poguessin aparèixer més endavant en aquestes o altres coses.
La present pronunciació de les parts és feta per Bernat de Camps,
Francesc de Santdionís, Pere d’Abadia, Francesc de Peradalta, i
llegida per Bonanat Nadal, notari, en presència de Pere Descoll,
d’Estanyol; Pere Llorenç i Guillem Palaí, de Celrà; Bernat Tallada,
de Sant Martí Vell; Ramon Despuig, de Palol d’Onyar, i Francesc
Ferrer, de Fornells. Com a testimonis, hi intervenen Pere Desplà,
cavaller i conseller, promotor dels negocis de la Cort del duc de
Girona; Pere Vilanna, llicenciat en decrets, prevere del Capítol
i oficial del bisbe de Girona; Jaume Despuig, escrivà del duc de
Girona; Francesc Adroer i Bernat Ferrer, draper, ciutadans de
Girona. Bernat de Camps, Francesc de Santdionís, Pere d’Abadia
i Francesc de Peradalta manen fer diversos instruments.

In domo fratrum minorum Gerunde die martis que fuit octava
die iunii anno a nativitate Domini millessimo CCC septuagesimo.

Bonanat Nadal, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2775.
Inscripció: Libre Vert en cartes CCCLXIII. Altres numeracions: Registrado de
número 165, 468. 820 × 575 mm.

572

1376, juny, 14

Preconització feta per Pere Torró, pregoner de la Cort de la ciutat
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de Girona, per manament de Bernat Estruç, batlle, i Pere Gallart,
sotsveguer, de part del duc de Girona, a requesta de la part
interessada i amb consell de Pere Cantó, jutge ordinari de Girona,
del pronunciament de Guillem Vengut, llicenciat en lleis, jutge
i comissari diputat pel duc, a favor de Caterina, esposa de Pere
de Perafita, de la parròquia de Sant Medir, en el qual li concedeix
la possessió del mas de Perafita, situat a l’esmentada parròquia,
amb les seves terres, honors, fruits i béns mobles i immobles,
per raó del dot i donació propter nuptias de l’esmentada Caterina,
amb un valor de 1.800 sous barcelonesos, segons sentència
donada el 10 de juny de 1376.

Die sabbati quartadecima iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo sexto.

Llorenç Pinyana, regent de l’escrivania de la Cort del vicari i batlle
de Girona.

Registre específic: 391.
En llatí i català. 163 × 371 mm.

573

1377, abril, 29. Girona

Confirmació atorgada per l’infant Joan, primogènit, lloctinent
general en tots els regnes, duc de Girona i comte de Cervera,
a súplica dels prohoms i universitats dels llocs i parròquies de
la vegueria i batllia de Girona. Confirma la concòrdia de 5 i
10 de desembre de 1376 entre Pere Desprat, Francesc de Sant-
dionís, Bernat Cebrià, jurisperit, i Francesc Adroer, ciutadà de
Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
d’una banda, i Pere Vilanna, llicenciat en decrets, prevere del
Capítol; Felip de Palau, rector de l’Hospital de la Seu; Guillem
Palaí, de Celrà, i Francesc Estrader, de Fornells, com a repre-
sentants dels síndics de les parròquies de la vegueria i batllia
de Girona, de l’altra. També confirma la declaració i taxació de
23 de febrer de 1377 feta per Bernat de Camps, canonge de la
seu, per part del Capítol; Francesc de Santdionís i Pere d’Aba-
dia, mercader, per part de la ciutat de Girona;  i Francesc de
Peradalta, de la parròquia de Llorà, per part dels homes forans
de la batllia i vegueria de Girona.

Lata fuit et lecta sententia seu declaracio presens in aula
Palacii Episcopalis dicte civitatis Gerunde die mercurii vicesi-
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ma nona mensis aprilis anno a nativitate Domini M CCC LXX
septimo.

Pere de Tàrrega, secretari del duc de Girona i notari per autoritat
reial per tot el domini del monarca.

Registre específic: 2711.
Conserva la cinta del segell. Altres numeracions: 489. 750 × 728 mm.

574

1377, octubre, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Guillem Hospital, merca-
der, i Bartomeu Benet, draper, ciutadans de Girona, com a
procuradors i síndics dels jurats i la ciutat (procura d’11 de
juny de 1377 en poder de Bonanat Nadal), i com a procuradors
de diversos singulars de l’esmentada Universitat, a favor de
Francesc Beuda, mercader de Girona, d’un censal de 2.275 sous
anuals de cens pel preu de 1.63[4] lliures i [10 sous]. Seran
invertides en la lluïció dels següents violaris considerats
onerosos per a la ciutat i que prestaven al comprador: 140 lliures
per lluir 400 sous de violari que havien de pagar durant la vida
del comprador i de Pere, fill difunt del també difunt Ferrer de
Segurioles, ciutadà de Girona, venut per Narcís de Santdionís,
Ramon Calvet, Jaume Marcó, Arnau [...], [...] de Segurioles i
Guillem d’Hospital, com a síndics dels jurats de la Universitat
de Girona (Ramon de Bruguera, 21 d’agost de 1364); 794 lliures
i 10 sous en lluïció de 113 lliures i 9 sous barcelonesos de tern
de violari venut per Ramon Medir, canvista de Girona, com a
síndic, per 794 liures i 10 sous (15 de desembre de 1374), i
700 lliures en lluïció de 100 lliures barceloneses anuals de violari
que el mateix Ramon Medir li va vendre per 700 lliures (12
d’agost de 1375).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima [quarta die octobris an-
no a nativitate] Domini millesimo trecentesimo septuagesimo
septimo.

S’ha perdut la part on devia signar el notari.

Registres específics: 1906 i 1907.
El document té signes de cancel·lació. Altres numeracions: 491. 860 ×
635 mm.
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575

1377, novembre, 9. Girona

Venda de censal atorgada per Guillem Hospital, mercader, i Bar-
tomeu Benet, draper, ciutadans de Girona, com a síndics i
procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procura de
10 de juny de 1377 en poder de Bonanat Nadal, notari), a favor
de Guillem Sabadia, ciutadà de Girona, d’un censal de 34 lliures
de pensió anual i 680 lliures de preu que destinen a la lluïció
i remissió de censals i violaris més onerosos per a la ciutat,
d’acord amb un privilegi que li concedí l’infant Joan, primo-
gènit i duc de Girona, el 12 de juliol de 1377, que permetia
a l’esmentada Universitat vendre censals per redimir-ne d’altres
de major interès.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde nona die mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, escrivà del Consell, de les notes de Bonanat Nadal, notari
per la mateixa autoritat i substitució.

Registres específics: 1614 i 1615.
Altres numeracions: 490. 660 × 654 mm.

576

1378, març, 6. Peralada

Venda atorgada per Arnau Oliva, de Peralada, Dolça, la seva espo-
sa, i Pere, llur fill, a favor de [...], àlies Soliveda, de Cabanes,
en lliure i franc alou, d’un clos de terra situat prop del Llo-
bregat. A orient, afronta amb la ribera del Llobregat; a migdia,
amb el prat de Joan Sala i Nicolau Ricard, mitjançant rec; a
occident amb els prats de Nicolau Ribes i [...], i a cerç, amb
la terra de Pere Puig, traginer. El preu és de 105 lliures
melgoreses. Lloació d’Arnau Falgans, barber de Peralada; de la
seva esposa Beatriu, filla dels venedors, i de Maria, filla dels
anteriors.

Actum est hoc Petralate sexta die marcii anno a nativitate
Domini M CCC septuagesimo octavo.



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 441

Guillem Capmany, notari públic de Peralada per autoritat del
vescomte de Rocabertí.

Registre específic: 865.

1563, agost, 17. Peralada

Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Muntaner, pagès de
Peralada, a favor de Gabriel Perer, prevere beneficiat en l’església
de Sant Martí de Peralada, en franc alou, d’un clos de terra de
vuit vessanes d’extensió anomenat clos d’en Muntaner i situat
al lloc anomenat Llobregat. A orient, afronta amb el camí que
va a Cabanes; a migdia, amb un quadró de terra de Margarida,
vídua de Vicenç Ramis, pagès de Cabanes, abans esposa de
Salvador Fabre, sabater de Peralada; a occident, part amb un
camp de Joan Querol, pagès de Peralada oriünd de Terrades, i
part amb un prat d’Anna, esposa de Joan Oliva, àlies Botinyà,
de Peralada, mitjançant el rec Madral, i a cerç, amb un clos de
Julita, esposa d’Antoni Olivet, àlies Trepat, que el venedor havia
heretat del seu pare, Pere Muntaner. El preu és de 60 lliures de
les quals 46 lliures i 2 sous es lliuren a Martí Xifre, apotecari
de Peralada, del preu de retrovenda del mateix clos; 12 lliures
i 10 sous el comprador les reté per pagar part d’un deute de 24
lliures pel qual tenia debitori firmat el 18 de novembre de 1561,
i els restants 22 sous, en complement del preu de les esmentades
60 lliures, els rep en diners.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in villa Petrelate die decimaseptima mensis
augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
tertio.

Joan Domènec, notari públic de Peralada i per tot el domini del
vescomte de Rocabertí.

Registres específics: 860 i 861.
Martí Xifre consta en el document com a Martino Xif[r]a.

1568, agost, 11. Peralada

Venda atorgada per Rafael Camps, ferrer de Peralada, procurador de
Pere Muntaner, pagès de la mateixa vila, ara soldat a Salses, a
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favor de fra Miquel Mercer, prior del monestir de Sant Agustí
de Peralada, en nom del monestir i en franc alou, del dret de
lluir, quitar i redimir una peça de terra anomenada clos d’en
Muntaner, que fou d’Arnau Oliva, difunt. A orient, afronta amb
un camp de l’hereu de na Blanca de Peralada; a migdia, amb el
rec Madral; a occident, part amb el rec esmentat i part amb el camp
de l’esposa d’Antoni Olivet, pagès de Peralada, i a cerç, amb
propietats de l’esmentat Olivet i la riba del Llobregat. El preu
és de 35 lliures de moneda barcelonesa amb les quals pagaria
a Martí Pissà, apotecari de Figueres, 20 lliures per la lluïció d’un
censal de 20 sous de pensió anual. Aquesta terra prestava dues
mitgeres de forment a l’església de Palau i una mitgera a l’església
de Sant Martí.

Segueix àpoca.

Actum est Petrelate die undecima mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octavo.

Trasllat de 1599. Miquel Guerau, notari públic de Peralada per
autoritat del vescomte de Rocabertí, amb Bartomeu Ferrer, connotari
seu, substituts de Miquel Cellers, notari de Barcelona, de les notes
de Pere Ferrer.

Registres específics: 862 i 863.

1568, agost, 15. Peralada

Retrovenda atorgada per Gabriel Perer, prevere de Sant Martí de
Peralada, actuant com a persona privada, a favor de fra Miquel
Mercer, prior del monestir de Sant Agustí de Peralada, d’un clos
anomenat d’en Muntaner. El prior era posseïdor del dret de Pere
Muntaner, abans veí de Peralada i ara habitant de Salses, de lluir
i quitar l’esmentada peça, per venda d’aquest dret feta per Rafael
Camps, ferrer, com a procurador de l’esmentat Pere. A canvi, rep
60 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el pagament de dues
mitgeres de forment a l’església de Palau i d’una mitgera a
l’església de Sant Martí.

Actum est hoc Petrelate die decima quinta mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octavo.

Trasllat de 9 de desembre de 1598. Miquel Guerau, notari públic
de Peralada per autoritat reial i del vescomte de Rocabertí, amb
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Bartomeu Ferrer, connotari seu, substituts de Miquel Cellers, de les
notes de Pere Ferrer.

Registre específic: 864.

1602, juny, 17. Peralada

Àpoca atorgada per Margarida Pissà, vídua de Martí Pissà, apotecari
de Peralada, com a procuradora de Margarida, la seva néta, filla
i hereva de Carles Pissà, mercader de Peralada fill de l’atorgant,
i Maria Àngela, la seva primera esposa, difunts, a favor de fra
Miquel Aznar, vicari del monestir de Sant Agustí de Peralada,
de l’orde de Sant Domènec, en la qual reconeix que ha rebut 20
lliures de moneda barcelonesa en lluïció i redempció d’un censal
de 20 sous de pensió anual i 20 lliures de preu que Pere Muntaner,
pagès de Peralada, Jaume Muntaner, el seu germà, Anna
Muntaner, vídua de Pere Muntaner, pare dels anteriors, com a
principals, i Elionor, esposa de l’esmentat Pere Muntaner fill, i
Miquel Tomàs, pagès de Calabuig, com a fidejussors, vengueren
a Martí Pissà el 28 d’octubre de 1556. Per garantir-lo, obligaren
especialment un clos de terra anomenat d’en Muntaner que fou
d’Arnau Oliva, difunt, situat a la parròquia de Peralada, al lloc
anomenat Llobregadell i que Rafael Camps, ferrer oriünd de
Peralada i habitant de Salses, com a procurador de Pere
Muntaner, havia venut a fra Miquel Mercer i a l’esmentat
monestir. Fra Miquel Aznar reté 10 lliures per pagar la institució
d’un aniversari ordenat per Maria Àngela en el seu testament de
8 d’octubre de 1597 i 10 lliures més en complement de 20 lliures
que l’atorgant donava al monestir per fer-hi obres.

Actum est hoc in villa Petrelatae die decima septima mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo.

Bartomeu Ferrer, oriünd d’Olot, notari públic de Peralada per
autoritat reial i del vescomte.

Registre específic: 866.

1602, juny, 17. Peralada

Reescrit de l’àpoca anterior.

Actum est hoc in villa Petrelatae die decima septima mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo.
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Jeroni Plamartí, notari públic de Peralada per autoritat apostòlica,
reial i del vescomte, de les escriptures públiques de Bartomeu Ferrer,
notari, fet el 6 de juliol de 1617.

Registre específic: 867.
Són sis pergamins cosits. 2.903 × 445 mm.

577

1378, abril, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Guillem Hospital, mercader,
i Bartomeu Benet, draper, ambdós de Girona, com a procuradors
de la ciutat (procura atorgada a la reunió que tingué lloc en el
convent dels framenors l’11 de juny de 1377 i closa pel notari
Bernat Vidal), a favor de Brunissenda, vídua d’Eimeric de la Via,
ciutadà de Girona, i d’Eimeric de la Via, el seu fill, hereu de
Francesc de la Via. Els venen un censal de 1.005 sous de moneda
de tern pel preu de 1.005 lliures. Amb aquests diners redimeixen
als compradors dos violaris: un de 2.000 sous de cens anual i
14.000 sous de preu que els prestava la Universitat de Girona
per venda de Francesc de Segurioles i Bernat de Preses, com a
procuradors de la Universitat, a Brunissenda i Francesc de la Via
(Ramon de Bruguera, notari, 15 de setembre de 1366), i un altre
de 571 sous i 6 diners de cens anual i 6.100 sous de preu venut
pels esmentats procuradors a Brunissenda, filla dels esmentats
Brunissenda i Francesc (Ramon de Bruguera, el dia i any predits).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde septimo die aprilis anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu de Jaume de Campllong, notari públic i escrivà del Consell
de la ciutat de Girona, de les notes de Bonanat Nadal, difunt, notari
per la mateixa autoritat i substitució.

Registres específics: 1678 i 1679.
Són dos pergamins cosits. Altres numeracions: 492. 897 × 354 mm.

578

1378, abril, 25. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Guillem Hospital, mercader,
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i Bartomeu Benet, draper, ciutadans de Girona, com a síndics i
procuradors dels jurats de la Universitat de Girona (procura
d’11 de juny de 1377 closa per Bonanat Nadal), i com a procura-
dors d’alguns singulars de l’esmentada Universitat, a favor de
Francesc Campllonguell, clergue, en nom propi, d’un censal de
40 sous de moneda de tern de cens i 40 lliures de preu. Els síndics
l’esmerçarien en la redempció d’un violari de 40 sous barcelonesos
anuals que foren venuts a Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
per 171 sous i 5 diners (Ramon de Bruguera, 30 de gener de
1355).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima quinta die aprilis anno a

nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes de Bonanat Nadal, notari.

Registres específics: 1876 i 1877.
Altres numeracions: 493. 680 × 435 mm.

579

1378, novembre, 15

Procura atorgada per Eimeric de la Via, fill i hereu universal del difunt
Francesc de la Via, ciutadà de Girona, a favor de Ramon de la
Via, llicenciat en lleis, el seu padrí, i Bernat Malarç, jurisperit,
el seu oncle, ciutadans de Girona. Els designa procuradors
generals seus i perpetus i revoca les procures anteriors.

Anno [...] incarnationis millesimo trescentesimo septuagesimo
octavo, domino Karolo, Dei gratia rege, francorum regnante, et die
quitadecima mensis novembris.

Joan Condati, notari públic del rei de França.

Registre específic: 335.
Altres numeracions: 145, 494. 477 × 508 mm.

580

1378, novembre, 27. Girona

Capitulacions matrimonials de Bartomeva, filla de Pere Moret,
sabater de Girona, i de la seva esposa Blanca, amb Francesc de
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Puig, fill de Jaume de Puig. Els esmentats cònjuges donen a
la seva filla 600 sous barcelonesos de tern i vestits i béns mobles
valorats en 85 sous, en concepte d’heretat i llegítima paterna
i materna i altres drets. Si moria sense fills o si aquests no
arribaven a l’edat de testar, 300 sous haurien de tornar als
donants o al seu hereu, 100 sous serien per al marit si la
sobrevivia, i de 200 sous en podria disposar en testament. Bar-
tomeva aporta els béns esmentats com a dot i Francesc de Puig,
amb consentiment del seu pare i de Barceló de Puig, de la
parròquia de la Mota, germà seu, aporta en donació propter
nuptias una quantitat equivalent dels seus béns amb unes
condicions similars. Pels 685 sous del dot i els 100 que haurien
de ser restituïts a l’esposa en cas de mort del marit, obliga tots
els seus béns mobles i immobles. Mentre no li fos restituït el
dot i l’escreix, Bartomeva podria tenir l’usdefruit dels béns, amb
nou marit o sense. Jaume de Puig i Barceló de Puig, fill de
l’anterior, ho firmen i lloen.

Gerunde vicesimoseptimo die mensis novembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC septuagesimo octavo.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 336.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 495. 532 × 347 mm.

581

1379. Girona

Adscripció de dona pròpia atorgada per Sibil·la, esposa de Bernat
Jofre, a favor de [...] Bell-lloc i Bernat de Vilar, cònsols de
l’Hospital Nou de Girona, pel seu matrimoni amb l’esmentat
Bernat Jofre, que era home propi de l’Hospital i d’un altre senyor
de manera proindivisa.

[Actum] est hoc Gerunde [...] anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

Francesc de Cantallops, notari públic per autoritat reial, substitut
de [Jaspert de Campllong], notari públic de Girona.

Registre específic: 2629.
Forats provocats per rosegadors. Esparrac en la part superior dreta. 277 ×
268 mm.
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582

1379

Absolució d’home propi atorgada per Pere d’Estanyol, a favor de
Pere d’Alou, fill de Guillem d’Alou, home propi i soliu seu, i
a favor dels seus fills per la qual podrien abandonar el mas
i endur-se els béns mobles propis. A canvi, reconeix que ha rebut
16 lliures i mitja de moneda barcelonesa de tern, d’acord amb
la convinença feta entre ells. Pere d’Alou remet a l’atorgant el
domini útil del mas exceptuant els drets que tenia sobre els béns
mobles.

[...] Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

Falta la part on figuraria el notari.

Registre específic: 2630.
Malmès a causa dels rosegadors. 451 × 295 mm.

583

1379, febrer, 27. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Guillem Hospital, mercader,
i Bartomeu Benet, draper, ciutadans de Girona, com a síndics
dels jurats i la Universitat de l’esmentada ciutat (procura d’11
de juny de 1377 closa pel notari Bonanat Nadal) i com a
procuradors de diversos singulars, a favor de Bartomeu Sirvent,
escrivà reial, com a més-dient, d’un censal de 1.000 sous
barcelonesos de cens anual per 14.000 sous de preu. Els
esmerçarien en la lluïció dels següents violaris, considerats
onerosos per a la ciutat: 490 sous per lluir un violari de 700
sous anuals durant la vida d’Esmeniarda Cruquella i Joan
Medir, fill de Ramon Medir, canvista de Girona, que els vengué
Narcís de Santdionís, Ramon Calvet, Jaume Marcó, Arnau de
Campllong, Ferrer de Segurioles i Guillem d’Hospital, com a
jurats i síndics de la Universitat, pel preu de 490 sous (Ramon
Bruguera, 21 d’agost de 1364); 2.100 sous per lluir un violari
de 300 sous anuals que la ciutat prestava a Guillem Pujada,
antic habitant de Sant Feliu de Guíxols, ciutadà de Girona i
ara ciutadà de Barcelona, durant la seva vida natural i la de
Nicolau Pujada, el seu germà, que li va vendre Ramon Medir,
com a procurador i síndic de la ciutat (Bonanat Nadal, 27 de
juliol de 1374); 3.640 sous per lluir un violari de 520 sous
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anuals que havien de prestar durant la vida de Ferrer de Lla-
gostera i de Caterina, la seva esposa, juntament amb un censal
de 182 sous anuals a Ferrer de Llagostera i els seus succes-
sors, per venda de Francesc de Terrades, Ramon Provincial i
Pere Xifre, com a síndics de l’esmentada Universitat (Ramon
Bruguera, 20 de juliol de 1368); 1.500 sous per lluir un violari
de 214 sous i 4 diners que, juntament amb 15 lliures, 4 sous
i 3 diners anuals de violari i 8 lliures, 1 sou i 6 diners anuals
de censal, havien estat venudes a Caterina, esposa de Berenguer
Oller, difunt, i els seus successors, per Francesc de Terrades, Ra-
mon Provincial i Pere Xifre, com a síndics de la Universitat (Ramon
Bruguera, 1 de setembre de 13[68]) (l’esmentada Caterina havia
fet cessió a Beatriu, esposa de Francesc Terrades, jurisperit
difunt de Girona, dels esmentats 214 sous i 4 diners); 3.110
sous per lluir 444 sous i 4 diners que eren part de 1.000 sous
anuals d’un violari a percebre durant la vida de Ramon Rafart,
ciutadà de Girona, i Agnès, la seva esposa, venuts per Bernat
de Sitjar, Guillem Sunyer, Guillem Domenge, Ramon Medir,
Joan de Prat i Francesc Beuda, com a jurats i síndics de la
Universitat de Girona (Ramon Bruguera, 23 de maig de 1369),
i cedits per Ramon Rafart a Bonanat Nadal, escrivà del duc
de Girona; 2.940 sous per lluir 40[.] sous anuals d’un violari
de 750 sous anuals durant la vida de Ramon Rafart i Joan
Guerau, doctor en lleis, el seu germà, que amb 250 sous havien
estat venuts a Suau, vídua de Ramon Guerau, ciutadà de Gi-
rona, per Pere de Bordils, Lluís Estruç, Ramon Ribot, Francesc
Adroer, Arnau Ramada i Guillem Guic, com a jurats i síndics
de la Universitat, per 512 lliures i mitja (Ramon Bruguera,
10 d’abril de 1356) (tant els 750 sous d’aquest violari com
els 250 sous del censal havien pertangut a Ramon Rafart, hereu
del difunt Arnau Rafart, per cessió de Suau, i Ramon Rafart els
havia cedit a Bonanat Nadal.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima septima die ffebruarii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

Bartomeu Tort, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong.

Registres específics: 1904 i 1905.
El document fou cancel·lat. 792 × 618 mm.
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584

1379, agost, 1. Girona

Adscripció d’home propi de Pere, fill de Ramon Reig, d’Estanyol,
redimit del domini de Bernat Olives, prevere del Capítol de la
seu de Girona i paborde de la pabordia de novembre, a favor
de Francesc Corona, clergue obtentor del benefici fundat pel
difunt Bernat de Planes, sagristà segon de l’església de Sant
Feliu, amb tota la seva descendència, atesa la seva entrada
al mas de Bonanat de Cabanes, parròquia de Constantins,
tingut per l’esmentat benefici i per l’abat d’Amer de manera
proindivisa.

Actum est hoc Gerunde prima die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1362.
Altres numeracions: 497. 238 × 288 mm.

585

1379, setembre, 17. Girona

Àpoca atorgada per Margarida, filla del difunt Francesc Terrats,
pellisser de Girona, a favor de Jaume de Bordils, Pere de Bell-
lloc i Bernat Vilar, cònsols de l’Hospital Nou de Girona, en la
qual reconeix que ha rebut, de Jaume de Bordils, 6 lliures, 13 sous
i 4 diners que li havia de pagar l’Hospital i que corresponien
a la tercera part de 20 lliures que Bonanat de Tornavells, ciutadà
de Girona, li havia llegat en el seu testament per al seu maridatge,
atès que l’Hospital era hereu de la tercera part de les honors de
l’esmentat Bonanat.

Gerunde decimaseptima die septembris anno a nativitate Do-
mini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

Pere Pinós, notari per autoritat reial, substitut de Jaspert de Camp-
llong, notari públic de Girona.

Registre específic: 337.
Altres numeracions: 498. 202 × 293 mm.
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586

1379, desembre, 13. Girona

Àpoca atorgada per Francesc Pujol, habitant de Girona, oriünd de Sant
Pere de les Preses, fill dels difunts Miquel Pujol i la seva esposa
Saura, a favor de Joana, la seva esposa, en què reconeix que ha
rebut 800 sous barcelonesos de tern que li havia constituït en dot.

Gerunde decimatercia die mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo trescentesimo septuagesimo nono.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 338.
Altres numeracions: 499. 127 × 276 mm.

587

1380, març, 7. Girona

Venda de censal atorgada per Vidal de Terrades, llicenciat en lleis
de Girona, a favor de Pere de Puig, prevere beneficiat de la seu
de Girona (amb llicència del bisbe Bertran concedida al
comprador el 29 de febrer de 1380). Li ven un censal de 20 lliures
de moneda barcelonesa de tern de cens anual a pagar en dos
terminis, per Tots Sants i la Santa Creu de maig. Procedien d’un
altre censal de 1.000 sous anuals d’interès que Beatriu, mare del
venedor, com a procuradora del difunt Francesc de Terrades,
germà del venedor, va comprar a Eimeric de la Via, Pere de
Bordils, Guillem de Llapart, Joan de Prat, difunt, i Guillem Jordà,
jurats de Girona, i a la Universitat de l’esmentada ciutat (Ramon
de Bruguera, 4 de maig de 1352). Francesc de Terrades el deixà
a la seva mare (Ramon de Bruguera, notari, 4 de juny de 1366)
i aquesta va cedir al seu fill Vidal les 20 lliures anuals de què
tracta aquesta venda en pagament de la llegítima que li pertocava
(cessió de 27 de febrer de 1380 closa pel notari Pere de Pont).
El preu de la venda és de 8.000 sous barcelonesos.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde septima die mensis marcii anno a

nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.
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Registres específics: 458 i 459.
Altres numeracions: 500. 739 × 383 mm.

588

1380, juny, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Guillem Hospital i Bartomeu
Benet, ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics de la
Universitat d’aquesta ciutat (procura de 20 de juny de 1377 closa
pel notari Bonanat Nadal), a favor de Nicolau Xifre, llicenciat
en decrets i canonge, i de Pere, precentor de l’església de Sant
Feliu de Girona, com a tutors d’Arnau, pupil, fill i hereu del difunt
Pere Xifre, especier de Girona. Els venen un censal de 455 sous
de moneda barcelonesa anuals i 455 lliures de preu.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde septima die junii anno a nativitate
Domini millesimo tricentesimo octuagesimo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, bat-
llia i vegueria de Girona, notari i escrivà dels jurats de la ciutat,
de les notes de Bonanat Nadal, notari difunt.

Registres específics: 440 i 441.
Nicolau Xifre apareix en el document com a Nicolao Cifredi i Pere Xifre com a
Petri Xifredi. Posat en forma pública al segle XVI. Altres numeracions:
501. 610 × 368 mm.

589

1380, setembre, 28. Girona

Àpoca atorgada per Gispert Vehiani i el seu fill Francesc, teixidors
de draps de Girona, a favor de Bernat de Fàbrega, sabater de
Girona, i Brunissenda, la seva esposa, en la qual reconeixen que
han rebut 200 sous barcelonesos de tern corresponents al dot
promès a Francesc en el temps de les seves núpcies amb Nicolaua,
filla de Bernat de Fàbrega.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die septembris anno
a nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo.

Ramon de Peradalta, notari públic substitut de Jaspert de Campllong,
notari públic de Girona.
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Registre específic: 457.
Altres numeracions: 502. 163 × 234 mm.

590

1381, gener, 28. Girona

Capbrevació atorgada per Joan Portell, habitant de Sant Jordi
Desvalls, a favor de Joan de Rauret, clergue obtentor d’un dels
dos beneficis fundats pel difunt Guillem de Planes, canonge de
Sant Feliu de Girona, en la qual reconeix que té per l’esmentat
benefici una peça de terra de prop d’una vessana d’extensió,
situada a la parròquia de Sant Jordi, al lloc anomenat Canals.
A orient i migdia, afronta amb l’honor d’Arnau Colomar i a
occident i cerç, amb l’honor de Berenguer de Vall, de la mateixa
parròquia. Fou de les pertinences del mas Oliva de Sant Jordi
i li ha estat establerta el mateix dia de la capbrevació. Admet
que ha de prestar un cens anual per Tots Sants de 18 diners
barcelonesos de tern pels agrers, terços, lluïsmes i foriscapis.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 442.
Altres numeracions: N. 2, 503. 199 × 289 mm.

591

1381, setembre, 13. Girona

Àpoca atorgada per Perpinyà Blan, tresorer de l’infant Joan, primogènit
reial i duc de Girona, i Pere de Camps, de la parròquia de Bordils,
en nom propi, a favor de Bartomeu Rigau, ciutadà de Girona,
en la qual reconeixen que han rebut 402 lliures i 10 sous
barcelonesos de tern, que han estat lliurades al primer per la venda
que els atorgants li havien fet de 1.150 sous barcelonesos de cens
anual i 575 sous durant tota la vida de l’esmentat Bartomeu
Rigau i de Caterina, la seva esposa, i 575 sous durant tota la
vida de l’esmentat Bartomeu Rigau i d’Antoni Guerau, fill de
Francesc Guerau, teixidor de Girona, a pagar en dos terminis
anuals.

Actum est hoc Gerunde tertiadecima die septembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo.
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Bartomeu Tort, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1999.
Trobat com a reforç del Manual d’Acords núm. 12, de 1383. 146 × 280 mm.

592

1381, setembre, 24. Saragossa

Absolució atorgada pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms i
Universitat de Girona, dels habitants de Sant Feliu de Guíxols,
dels homes de l’Hospital Nou i d’altres de l’esmentada ciutat, de
les penes en què havien incorregut perquè no havien format un
exèrcit contra Ramon Alemany de Cervelló i el seu castell de
Querol. A canvi de l’absolució, confessa que ha rebut 1.000 florins
d’or d’Aragó de Pere de Vall, el seu tresorer.

Datum Cesarauguste vicesima quarta die septembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo.

Ferrer Bisbals.

Registre específic: 1662.
Altres numeracions: Registrado de número 166, 123, 504. 204 × 405 mm.

593

1381, octubre, 8. Olot

Sotsestabliment emfitèutic atorgat per Guillem de Fàbrega, hereu i
propietari del mas de Fàbrega de Tredòs, parròquia de Sant Esteve
d’Olot, a favor de Pere Desjulià, de la mateixa parròquia, d’un
tros de terra anomenat les Feixes, amb la condició que siguin
homes propis de l’abat del monestir de Ripoll. A orient, afronta
amb l’honor del mas Guillem i amb la de l’esmentat Pere; a
migdia, amb l’honor d’en Turó; a occident, amb la via pública
i, a cerç, amb l’honor d’en Clotdemont i d’en Clotdevall. Hauria
de pagar a l’estabilient i als seus successors un cens de 3 sous
barcelonesos de tern en auxili dels censos que aquest presta a
l’abat de Ripoll per Santa Maria d’agost. Reconeix que ha rebut
60 sous barcelonesos d’entrada.

Actum est hoc Oloti die octava octobris anno a nativitate
Domini millesimo CCC octuagesimo primo.

És còpia simple.
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Registre específic: 403.
Altres numeracions: 505. 338 x 232 mm.

594

1382. Sant Martí Vell

Capitulacions matrimonials de Brunissenda, germana de Guillem
Renall, de Sant Martí Vell, amb Pere Llunell, de Celrà. Gui-
llem cedeix a la seva germana, com a donació inter vivos, 125 lliu-
res i altres béns mobles. Brunissenda constitueix aquesta donació
en dot al seu espòs el qual li correspon, per raó de matrimoni,
amb una quantitat equivalent dels seus béns i unes condicions
semblants. Si Brunissenda precedia en la mort el seu marit i no
tenien fills, aquest podria disposar de 10 lliures del dot. La resta
seguiria les clàusules de la donació feta per Guillem Renall. Per
assegurar la restitució del dot i les 10 lliures que rebria l’esposa
en cas de mort, Pere obliga el mas Llunell, tingut per la pabordia
de juny de la seu; les terres i possessions que té pel benefici de
Santa Maria de les Puel·les, i les que té per la pabordia de maig
de la seu de Girona. Arribat el cas, serien tornats els vestits de
diari de Brunissenda i 20 lliures cada any.

Actum est hoc in manso Vilossa Sancti Martini Ve[teris anno
a nativitate Domini millesimo] trecentesimo octuagesimo secundo.

És còpia simple.

Registre específic: 623.
Pergamí mutilat perquè havia estat utilitzat com a tapes d’un Manual d’Acords
de la Universitat de Girona. Inscripció al dors: Tertius Liber honorabilium Iuratorum
Civitates Gerunde et fuit inceptus prima die mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quadrangentesimo [vigesimo]. 620 x 313 mm.

595

1382, gener, 15. Girona

Venda de censal i violari atorgada per Lluís Estruç, Bonanat Cirir
i Pere Romeu, com a síndics i procuradors dels jurats i el Consell
de Girona (procura de 20 de desembre de 1381 closa per Bartomeu
Tort, notari), reunits a la casa dels framenors de l’esmentada
ciutat, d’acord amb l’autorització donada el 15 de febrer del
mateix any pel duc de Girona per poder vendre censals i violaris
per aconseguir 1.000 florins d’or que la ciutat havia de pagar
a la Corona i que els representants de la ciutat havien pactat
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amb Bernat de Pratnarbonès, comissari reial assignat per avaluar
les penes i despeses que l’esmentada ciutat havia de pagar perquè
no havia sortit amb el seu exèrcit al castell de Querol i per altres
assumptes. Venen a Arnalda, vídua de Bernat de Cantallops, no-
tari de Girona, un censal de 65 sous de pensió anual i 65 lliures
de preu i un violari de 185 sous i 8 diners anuals de pensió i
65 lliures de preu, a percebre durant la vida d’Arnalda i de
Nicolau, fill seu. El preu de la venda és de 130 lliures barceloneses
de tern i confessen que les han rebudes i lliurades a Narcís
Gornall, clavari de Girona.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde quintadecima die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.

Bartomeu Tort, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 2934 i 2935.
Forats. 705 × 503 mm.

596

1382, gener, 17. Sant Joan de Mollet

Capitulacions matrimonials de Francesca, filla de Bernat Reig, de
la parròquia de Mollet, amb Ramon Julià, del veïnat de la Móra
de Viladasens. L’esmentat Bernat atorga a la seva filla, en con-
cepte de donació inter vivos, 1.500 sous barcelonesos de tern.
Si moria sense descendència legítima o si aquesta no arribava
a l’edat de vint anys, els béns haurien de retornar al donant a
excepció de 20 lliures amb les quals podria testar. Francesca els
lliura en dot a Ramon Julià i aquest assigna per raó de matrimoni
1.500 sous més i 200 sous d’escreix. En cas de restitució del
dot i per l’escreix, obliga tots i cadascun dels seus béns i drets.
La devolució es faria mitjançant un primer pagament de 40 lliures
amb els vestits de Francesca (a excepció del millor) i després,
a raó de 130 sous l’any, a l’inici de Quaresma, fins a pagar la
totalitat del dot. Si eren els pares els qui havien de recuperar el
dot, el primer pagament seria de 700 sous i la resta, de 130 sous
cada any. Si Francesca volia redimir-se del domini del senyor
del marit, els hereus d’aquest haurien de pagar els 30 sous de
la redempció.
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Actum est hoc in loc de Molleto septima decima die ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo
secundo.

Joan de Font, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 466.
Altres numeracions: 466. 353 × 346 mm.

597

1382, febrer, 15. Girona

Debitori firmat per Francesc Adroer, Pere Cantó, Ramon Medir, Bernat
Gironí i Pere Estanyol, jurats de la ciutat de Girona durant l’any
1381, a favor de Guillema, vídua de Ramon Peixater, de Girona.
Reconeixen que el Consell de la ciutat li deu 2 lliures, 2 sous
i 11 diners per l’estimació de l’alberg que tenia al burg de Sant
Pere, a l’obrador d’en Vivers, i que havia estat derruït per ordre
del duc de Girona amb altres albergs i edificis situats sobre la
riera de Galligants que eren tinguts per Francesc de Segurioles,
fill i hereu de [...] de Segurioles. L’estimació del valor de tots
els edificis era de 22.668 sous barcelonesos i l’havien de pagar
entre els habitants de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.

Actum est hoc Gerunde quintadecima die ffebruarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.

Francesc de Cantallops, notari públic per autoritat reial, substitut
de Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2330.
Altres numeracions: 508. 410 × 330 mm.

598

1382, març, 8. Barcelona

Establiment atorgat per l’infant Joan, primogènit reial i governador
general de Catalunya, a favor dels jurats de Girona. Els estableix
l’obrador de la carnisseria de la ciutat, situat a l’alou reial, prop
de l’Onyar, per tal que hi puguin construir taules de carnisseria.
Haurien de procurar que tinguessin llum i els dóna autorització
per derruir parets, envans i edificar teulats. Les aigües pluvials
haurien de discórrer vers la part de les taules i del mur. A canvi,
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rep 300 florins d’or d’Aragó de Cristòfol de Perpinyà.

Quod fuit factum et actum Barchinone octava die marcii anno
a nativitate Domini millesimo tercentesimo octuagesimo secundo.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i notari
i escrivà del lloctinent del batlle general de Catalunya en la batllia
i vegueria de Girona i Besalú, per la senyora útil de l’esmentada
notaria, de les notes de Jaume Quintana, escrivà de l’infant i notari
públic per tot el domini del rei.

Registre específic: 2961.

1579, desembre, 3. Girona

Venda atorgada per Miquel Mont-roig, lloctinent del batlle general de
Catalunya, a la ciutat de Girona i batllies i vegueries de Girona
i Besalú, a favor de Miquel Martí Abric, ciutadà; Bernat Baürt,
mercader; Miquel Amat, orfebre, i Miquel Despí, llibreter, com
a jurats de la ciutat de Girona, i a favor de Francesc Miquel de
Santceloni, Miquel Andreu, Pere Raset, Joan Cerdà, Guerau
Verdera, Miquel Moler, Narcís Baürt, Francesc Martí, Pere
Teixeres i Bernat Tarroja, com a adjunts als jurats per als
assumptes de la carn de la ciutat de Girona. Els ven els terços,
lluïsmes, foriscapis, fadigues i drets de retenció procedents de la
primera i única venda, permuta o alienació de sis taules de
carnisseria situades a la plaça de les Cols, que tenia Miquel Martí
Abric, ciutadà de Girona, i tot el pes reial de la carn de les
esmentades carnisseries i les altres de la ciutat. També els ven
els mateixos drets de dues carnisseries que posseeixen els hereus
del difunt Joan de Llobregat i Marcó, donzell domiciliat al pla
de Girona, situades al mateix lloc. Els jurats i successors en l’ofici
i singulars podrien exigir el primer terç, lluïsme o foriscapi
d’aquesta primera i única venda, permuta, transport o alienació
i podrien fer ús de fadiga, en nom de la Universitat, la primera
vegada que fossin venudes o alienades o concedir-la a qui
volguessin. El preu és de 67 lliures i 12 sous barcelonesos a pagar
per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat
a Miquel de Cruïlles, donzell domiciliat a Girona, com a col·lector
dels rèdits reials a la ciutat. Se’ls redimeix de la tercera part del
foriscapi.
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Actum est hoc Gerundae die decima tertia mensis decembris anno
a nativitate Domini millessimo quingentesimo septuagesimo nono.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i notari i
escrivà del lloctinent del batlle general de Catalunya en la batllia i ve-
gueria de Girona i Besalú, per la senyora útil de l’esmentada notaria.

Registre específic: 2963.

1581, desembre, 30. Girona

Amortització feta per Miquel Mont-roig, lloctinent del batlle general de
Catalunya a la ciutat de Girona i les batllies i vegueries de Girona
i Besalú, a favor de Jeroni de Bell-lloc, Miquel Saconomina, Bernat
Baürt, mercader, i Iscle Compte, esparter, com a jurats de la ciutat
de Girona. Amortitza unes taules de carnisseria situades a la pla-
ça de les Cols: les que van vendre a la ciutat Miquel Martí Abric
i el seu fill Miquel (Miquel Garbí, notari públic de Girona i escri-
và i secretari del Consell, 23 de desembre de 1581) per 726 lliures
barceloneses, i les que vengueren a la mateixa ciutat Joana de Ribes
i Marcó, vídua de Joan Marcó i de Llobregat, donzell domiciliat
a Girona, i Felip de Ribes i de Terrades, donzell domiciliat a
Madremanya, com a tutors de Joan Marcó, fill de l’esmentada
Joana i de Joan Llobregat, per 288 lliures de moneda barcelone-
sa (Miquel Garbí, notari, 23 de desembre de 1581). Aquestes
carnisseries prestaven al rei 6 diners les primeres, a més d’1 diner
les segones, i 5 diners cada any per Nadal i el pesatge de la carn.
En compensació dels terços, lluïsmes i foriscapis, fermes i fadigues,
drets d’empara i retenció, i altres drets que l’erari reial deixaria
de rebre, la ciutat hauria de pagar, a més, un cens cada quinze
anys consistent en 5 sous. A canvi, confessa que ha rebut 3 lliures
barceloneses mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat.

Actum est hoc Gerunde die trigesima mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i notari i
escrivà del lloctinent del batlle general de Catalunya en la batllia i ve-
gueria de Girona i Besalú, per la senyora útil de l’esmentada notaria.

Registre específic: 2962.
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1589, juliol, 1. Girona

Àpoca atorgada per Miquel de Cruïlles, donzell domiciliat a Girona,
com a receptor i col·lector de les rendes reials a l’esmentada ciutat.
Reconeix que ha rebut 67 lliures i 12 sous barcelonesos de Joan
Cerdà; Francesc Ferrer, doctor en tots dos drets; Jaume Lledó,
mercader, i Jaume Masdéu, adroguer, com a jurats de Girona,
absents, per mitjà de la Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de
la ciutat, pel pagament dels terços, foriscapis i drets que per-
tanyien al rei per dues vendes d’unes carnisseries i el pes reial
corresponent: una feta per Isabel, vídua de Miquel Abric, doctor
en tots dos drets, de dues taules de carnisseria per 726 lliures
barceloneses (Miquel Garbí, notari, 23 de desembre de 1581), i
l’altra feta per Joana de Ribes i Marcó, vídua de Joan Marcó i
de Llobregat, donzell domiciliat al pla de Girona, i Felip de Ribes
i de Terrades, donzell domiciliat a Madremanya, del pes reial de
la carn de les esmentades carnisseries i d’altres de la ciutat a
més de dues carnisseries per 288 lliures barceloneses (Miquel
Garbí, notari, 23 de desembre de 1581), tingudes sota el domi-
ni reial. Miquel Mont-roig, lloctinent del batlle general de Ca-
talunya a Girona, havia concedit gràcia de la tercera part del
foriscapi.

Actum est hoc Gerundae die prima mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i notari
i escrivà del lloctinent del batlle general de Catalunya en la batllia
i vegueria de Girona i Besalú, per la senyora útil de l’esmentada
notaria.

Registre específic: 2964.
Són tres pergamins cosits. Falta la part superior del primer document i la tin-
ta està esvanida en alguns llocs. Altres numeracions: Registrado de núme-
ro 293. 955 × 377 mm.

599

1382, juliol, 22. Girona

Àpoca atorgada per Bartomeu Palau i el seu fill Berenguer, de la
parròquia de Santa Maria de Ginestar, a favor de Pere Destrobat
i Francesc, el seu fill, de la mateixa parròquia, en la qual
reconeixen que han rebut 300 sous barcelonesos de tern que
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corresponien al dot que havien promès a Berenguer per raó del
matrimoni amb Guillema, filla de Pere Destrobat.

Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die iulii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.

És còpia simple.

Registre específic: 434.
Altres numeracions: 509. 113 × 322 mm.

600

1382, desembre, 12. Girona

Capbrevació atorgada per Iu de Camps, ciutadà de Girona, a favor
de Francesc Corona, prevere obtentor de la candela instituïda pel
difunt Arnau de Planes, sagristà segon de Sant Feliu de Girona.
Capbreva un verger situat al cap del molinar de Girona pel qual
havia de prestar un cens anual de 13 sous barcelonesos de tern.
També reconeix que els terços, lluïsmes, foriscapis, dret d’empara
i retenció i altres drets de domini directe són de l’esmentada
candela.

Actum est hoc Gerunde duodecima die decembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.

[Francesc] Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 465.
Altres numeracions: 510. 173 × 285 mm.

601

1383. Girona

Procura atorgada per [...], a favor de Pere de Camós, donzell de la
Casa del rei d’Aragó, el seu marit, per tal que exigeixi i rebi els
drets que tenia sobre els béns mobles o immobles que foren de
Guillem Maçanet, parent seu, i la representi en tot el que es derivi
de l’esmentat assumpte.

[Actum est hoc] Gerunde vicesima [...] anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo octuagesimo te[rcio].

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
[...].
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Registre específic: 419.
Altres numeracions: 514. 372 × 264 mm.

602

1383, juny, 12. Girona

Redempció de dona pròpia atorgada per Jaume de Soler, paborde
de l’Almoina del Pa de la seu de Girona, a favor de Caterina,
filla de Guillem Andreu, de Cassà de la Selva, per raó del
matrimoni amb Pere de Vila, de Santa Pellaia. A canvi, rep 2
sous i 8 diners barcelonesos de tern.

Gerunde duodecima die mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo octuagesimo tercio.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 384.

1383, octubre, 27. Girona

Adscripció de dona pròpia de Caterina, filla de Guillem Andreu, de
Cassà de la Selva, redimida pel paborde de l’Almoina del Pa de
la seu (Pere Pinós, notari de Girona, 12 de juny de 1383), amb
consell i voluntat de Pere de Vila, de Santa Pellaia, el seu marit,
a favor de Francesc Corona, clergue obtentor del benefici fundat
pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon de Sant Feliu de Girona,
en l’esmentada església, perquè el seu marit era senyor útil del
mas de Vila, de Santa Pellaia.

Gerunde vicesima septima die octobris anno a nativitate
Domini millesimo trescentesimo octuagesimo tercio.

Joan de Fontcoberta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona i vegueria.

Registre específic: 383.
Són dos pergamins cosits. 355 × 266 mm.

603

1383, juny, 22. Girona

Adscripció d’home propi de Guillem Adroer, fill del difunt Pere
Adroer, difunt de la parròquia de Viladasens, a favor de la
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pabordia del mes de gener de la seu de Girona i de Guillem de
Santvicenç, canonge, el seu paborde, atesa la seva entrada al mas
de Canelles de la parròquia de Sant Julià de Corts per raó del
seu matrimoni amb Bonanada de Canelles, senyora útil d’aquest
mas. Havia estat redimit i absolt per Pere Celrà, paborde del
monestir de Sant Miquel de Fluvià, segons instrument de 2 de
març de 1370 clos pel notari Ramon de Peradalta.

Actum est hoc Gerunda vicesima secunda die iunii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio.

Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 404.
Altres numeracions: 511. 154 × 345 mm.

604

1383, juliol, 26. Cassà de la Selva

Àpoca atorgada per Bernat Canet, domer de l’església de Cassà de
la Selva, a favor de Ramon de Vall-llobera, ferrer, habitant de la
Cellera del castell de Cassà, en la qual reconeix que ha rebut 110
sous de moneda barcelonesa de tern procedents de la venda d’una
vinya amb bosc, situada al terme de Cassà, al lloc anomenat prat
de Florín. La tenia per compra al difunt Bernat Riera, sagristà
de l’esmentada església.

Actum est hoc in cellaria castri de Caciano de Silva vicesima
sexta die iulii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo tercio.

Miquel de Casesnoves, notari públic de Cassà, per autoritat de Gastó
de Montcada.

Registre específic: 444.
Altres numeracions: 512. 151 × 243 mm.

605

1383, agost, 12. Montsó

Privilegi atorgat pel rei Pere III en el qual mostra la seva conformitat
a la petició de la Universitat de Girona sobre la presa d’acords
amb un quòrum de quaranta-una persones de les vuitanta que
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formaven part del Consell i fixa la majoria en vint-i-dues persones.
Això modificava el privilegi concedit pel mateix rei a Perpinyà
el 15 de març de 1345, que establia que vuitanta persones
escollides representessin tota la Universitat de Girona i fixava
el nombre de persones necessàries per arribar a algun acord en
quaranta-una. Aquesta possibilitat solucionava el problema de
l’absentisme d’alguns consellers a les reunions perquè eren
mercaders o es trobaven fora de la ciutat pels seus negocis o
assumptes.

Datum in villa Montissoni duodecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio.

Registre específic: 463.
Conserva part del segell. Inscripció: Llibre Verd en cartes CLIII. Altres
numeracions: Registrado de número 167, 513. 257 x 536 mm.

606

1384, març, 26. Barcelona

Àpoca atorgada per Marc Riera, prevere de Barcelona, a favor de la
Universitat de Girona, en la qual reconeix que ha rebut, de Bernat
Vilar, clergue de Girona, en nom de Francesc Pellicer, apotecari
de Girona, 16 lliures barceloneses de tern com a pagament d’un
termini d’un censal que l’atorgant tenia per llegat testamentari
de Margarida, vídua de Ramon Bertran, hostaler de Barcelona.

Actum est hoc Barchinone vicesima sexta die marcii anno a
nativitate Domini millesimo CCC octuagesimo quarto.

Jaume Ferrer, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 396.

1384, març, 26. Barcelona

Àpoca atorgada per Bernat Merles, pintor de Barcelona, a favor de
la Universitat de Girona, en la qual reconeix que ha rebut de
Bernat Vilar, clergue de Girona, en nom de Francesc Pellicer,
apotecari de Girona, 12 lliures com a pagament d’un termini d’un
censal que li presta cada any.

Actum est hoc Barchinone vicesima sexta die Marcii anno a
nativitate Domini millesimo CCC octuagesimo quarto.
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Jaume Ferrer, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 397.

1384, març, 26. Barcelona

Àpoca atorgada per Bartomeu Palomeres, argenter de Girona, a favor
de la Universitat de Girona, en la qual reconeix que ha rebut de
Bernat Vilar, clergue de Girona, en nom de Francesc Pellicer,
apotecari de Girona, 6 lliures, 8 sous i 8 diners d’un censal que
li presta cada any.

Actum est hoc Barchinone vicesima sexta die marcii anno a
nativitate Domini millesimo CCC octuagesimo quarto.

Jaume Ferrer, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 398.
Altres numeracions: 515. 516 × 264 mm.

607

1384, juliol, 12. Barcelona

Debitori firmat per Joan Guerau, doctor en lleis, Lluís Estruç i Pere
Cantó, jurisperit, ciutadans de Girona, com a síndics de la ciutat,
a favor de Nicolau [Coromines], ciutadà de Barcelona. Reconei-
xen que li deuen 40 lliures, 6 sous i 3 diners de moneda
barcelonesa de tern per quatre escudelles i quatre platers de pla-
ta de vuit marques i mitja cadascuna, que havien comprat per
a la Universitat de Girona. Prometen pagar-les el mes d’agost.
En són fidejussors Pere Figueres, escrivà del duc, ciutadà de
Girona; Joan Tortosa, mercader, i Pere Tortosa, giponer, ambdós
de Barcelona.

Actum est hoc Barchinone duodecima die julii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto.

Pere Tomàs, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 401.
Altres numeracions: 517. 268 × 479 mm.
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608

1385, febrer, 6. Besalú

Absolució feta pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms, Universitat
i singulars de Girona, de totes les exaccions, peticions, demandes,
culpes i penes civils, criminals, pecuniàries i corporals i altres
que se’n derivessin, imposades perquè els homes de la ciutat no
havien respost el requeriment de l’exèrcit segons l’usatge Princeps
namque contra el comte d’Empúries. Aquesta absolució no
podria implicar perjudici o revocació de l’ajuda pecuniària que
havien concedit al monarca.

Datum Bisulduni sexta die febroarii anno a nativitate Domi-
ni millesimo trecentesimo octuagesimo quinto. Regnique nostri
quinquagesimo.

Registre específic: 411.
Conserva part del segell. Altres numeracions: 579, Registrado de número
169. 252 × 391 mm.

609

1385, febrer, 6. Besalú

Conveni entre el rei Pere III i la ciutat de Girona, representada pels
síndics Pere Cantó i Bernat de Bac, ciutadans de Girona no-
menats mitjançant instrument fet a Girona el 2 de febrer de 1385.
La ciutat es compromet a donar al monarca, en tres mesos i a
partir del primer de gener d’aquest any, 46.800 sous barcelonesos,
15.600 per mes, per defensar-se del comte d’Empúries i les
companyies estrangeres que amenaçaven la terra. Es destinarien
al pagament de 300 llances i 2.500 homes de peu, la meitat
ballesters i la meitat llancers. A canvi, el rei redimia la ciutat
de les penes incorregudes pels seus habitants perquè no havien
acudit a la convocació d’host, els donava permís per vendre
censals morts i violaris i imposar un nou vectigal si ho creien con-
venient, es comprometia a no convocar host mentre durés l’ajut
i, donat cas que les companyies fossin foragitades abans dels tres
mesos, la ciutat no hauria de satisfer les quantitats degudes fins
aleshores. L’avinença afecta els ciutadans de Girona i Sant Feliu
de Guíxols i els homes de l’Hospital Nou.

Quod est actum Basulduni die sexta febroarii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto regnique nostri
dicti regis quinquagesimo.
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Bartomeu Sirvent, secretari reial i notari públic per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 462.
Conserva part del segell. Altres numeracions: Registrado de número 168,
518. 322 × 465 mm.

610

1385, juliol

Àpoca atorgada per Bernat Ferrer, ciutadà de Girona, com a col·lector,
a favor de Bernat de Llémena, síndic i actor de la Universitat
de Girona, en la qual reconeix que ha rebut 538 florins d’un total
de 1.067, xifra que incloïa la quantitat que havien de pagar els
habitants de Sant Feliu, a raó de mig florí per foc, oferts per
la ciutat al rei per tal d’aturar la invasió estrangera.

Actum [...] julii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo quinto.

Guillem de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 420.
Altres numeracions: Registrado de número 167, 520. 158 × 289 mm.

611

1385, octubre, 14

Privilegi atorgat per l’infant Joan, fill del rei Pere III i duc de Girona,
a favor dels jurats i prohoms de la ciutat, en el qual permet
l’elecció de dos cònsols i un jutge d’apel·lacions que tinguin la
potestat de conèixer i decidir en les causes entre mercaders,
patrons, mariners, corredors i altres persones que es dediquin
a l’art mercantil. S’escolliran anualment per la festa de Sant
Narcís i els concedeix els mateixos privilegis, llibertats i potestats
que als cònsols i jutges d’apel·lacions de la ciutat de Barcelona.
Tindran facultat d’escollir un notari que s’encarregui d’escriure
les causes i un nunci o verguer amb facultat d’empenyorar i fer
requeriments i amb dret de districte de manera semblant als
verguers de Barcelona. Aquest privilegi s’atorga amb la finalitat
de resoldre els nombrosos litigis entre els mercaders que compren
i venen a Girona.



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 467

Quartadecima die octobris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo quinto.

Francesc Daltamota, escrivà de l’infant Joan.

Trasllat de 3 de gener de 1387. Joan Rubiol, escrivà del duc de
Girona.

Registre específic: 680.
Altres numeracions: Registrado de número 155, 526, 63. 442 × 443 mm.

612

1385, octubre, 14. Vic

Privilegi atorgat per l’infant Joan, governador general, duc de Girona
i comte de Cervera, a favor de la Universitat de Girona, en el
qual concedeix la facultat de poder construir a la ciutat, al lloc
que es cregui més adient, una llotja on es puguin reunir els
cònsols de mar, els navegants i altres mercaders, i dóna permís
a la ciutat perquè pugui imposar un vectigal o impost d’una malla
per lliura sobre diverses mercaderies. El mateix dia, l’infant havia
expedit un altre privilegi a súplica dels jurats i mercaders de
Girona en què concedia consolat de mar a la ciutat.

Data en Vich a XIIII de octubre del any de la nativitat de nostre
Senyor M CCC LXXX V.

Trasllat de 3 de gener de 1387. Joan Rubiol, escrivà per autoritat
de Joan, primogènit i governador general, duc de Girona.

Registre específic: 2108.
Trasllat d’un document del registre de la Cort Ducal Gratiarum Quartumdecima.
Conserva part del segell. Altres numeracions: Registrado de número 154. 444
× 558 mm.

613

1385, novembre

Àpoca atorgada per Angelina, filla del difunt Francesc Miró, de Banyuls
de la Marenda, ara esposa de Deulosal Barrils, del mateix lloc,
amb voluntat del seu marit i de Pere Mateu, el seu cosí germà,
a favor d’Esclarmonda, esposa de Berenguer Guillemot i mare
de l’esmentat Deulosal, en la qual reconeix que ha rebut 20 lliures
barceloneses de les 40 que Esclarmonda havia promès donar a
Deulosal, per raó de matrimoni.
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[...] novembris anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo quinto.

Bernat Fragola, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 412.
Altres numeracions: 522. 144 × 251 mm.

614

1386, març, 31. Girona

Venda atorgada per Pere de Vern i Nicolau de Vern, fill seu emancipat
(instrument d’emancipació de 30 de gener de 1381, en poder de
Francesc de Cantallops) i hereu (heretament de la mateixa data
i notari, en el qual es preveu que Pere de Vern podria heretar
els altres fills amb els béns que Nicolau rebia), a favor de Bernat
Miquel, clergue obtentor del benefici instituït per mestre Pons,
metge, en l’altar de Sant Vicenç de la seu de Girona, de 100 sous
barcelonesos de tern de cens anual, procedents d’un censal de
175 sous de cens anual que Guillem d’Hospital i Bartomeu Benet,
ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de la Univer-
sitat de Girona, havien venut a l’esmentat Pere de Vern (Bonanat
Nadal, notari de Girona difunt, 30 d’octubre de 1377). Els
venedors reben 100 lliures de moneda barcelonesa que destinen
al pagament de l’heretat i llegítima de Francesca, filla de Pere
de Vern i esposa de Guillem Arnau de Palau, donzell, tal com
li van prometre donar en concepte de dot el 27 de gener de 1386.
Bernat Miquel comprava amb diners del benefici procedents de
la venda d’un alberg que el mateix benefici tenia a Girona, a les
escales de la seu.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tricesima prima die martii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto.

Benet Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del també difunt Pere Pinós, notari.
Actua per absència de Francesc Garbí, connotari seu i posseïdor de
les notes de l’esmentat Pere Pinós.

Registres específics: 399 i 400.
Posat en forma pública el segle XVI. Altres numeracions: 523. 467 × 325 mm.
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 615

1386, març, 31. Girona

Venda de censal atorgada per Pere de Vern, ciutadà de Girona, i
Nicolau de Vern, el seu fill emancipat, davant Ramon de la Via,
llicenciat en lleis i jutge ordinari de Girona (Francesc de Canta-
llops, notari, 30 de gener de 1381), hereu del seu pare (segons
instrument de la mateixa data i notari), a favor de Bernat Miquel,
clergue obtentor del benefici instituït pel mestre Pons, metge, a
l’altar de Sant Vicenç de la seu de Girona, en nom del benefici.
Li venen 100 sous barcelonesos de tern anuals que eren part d’un
censal de 165 sous anuals que Guillem Hospital i Bartomeu Benet,
ciutadans de Girona, havien venut a Pere de Vern com a síndics
i procuradors de la Universitat de Girona (Bernat Nadal, notari,
30 d’octubre de 1377). El motiu de la venda és aconseguir diners
per poder pagar el dot de Francesca, filla del venedor i esposa de
Guillem Arnau de Palol, donzell, pel qual havia reconegut debi-
tori (Francesc de Cantallops, notari, 27 de febrer de 1386).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tricesima prima die martii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto.

Benet Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del també difunt Pere Pinós, notari.
Actua per absència de Francesc Garbí, connotari seu i posseïdor de
les notes de l’esmentat Pere Pinós.

Registres específics: 2585 i 2586.
473 × 284 mm.

616

1386, novembre, 19. Girona

Confirmació atorgada per Joan, primogènit reial, governador general,
duc de Girona i comte de Cervera, a petició dels jurats i prohoms
de Girona, de les provisions i ordinacions contingudes en un
privilegi anterior, atorgat per ell mateix a favor de la ciutat, sobre
la reducció de violaris i censals morts que els prohoms i
Universitat havien de prestar anualment dels diners de les
imposicions. Aquestes ordinacions establien que dels diners de
les esmentades imposicions es destinessin a pagar, lluir i redimir
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censals, violaris i altres pensions i a pagar els salaris de jurats,
advocats, notaris, escrivà, clavari, procuradors i veguer i que no
es poguessin invertir en altres usos. En sol·licitaven la confirmació
perquè algunes persones havien gosat infringir-les i tant la Cort
Reial com la del duc de Girona havien rebut cartes en contra
d’elles. El primogènit, en nom del seu pare, del seu propi i dels
successors en la Corona, promet que les guardaran, observaran
i faran guardar i que no es podran revocar mai. Mana que el
veguer, sotsveguer, batlle, sotsbatlle i els altres oficials de la ciutat
i vegueria les jurin en començar a exercir el seu càrrec.

Quod est datum et actum Gerunde nonadecima die novembris
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto.

Joan Martí de Leycago.

Registre específic: 2794.
460 × 588 mm.

617

1386, novembre, 24. Girona

Privilegi concedit pel primogènit Joan, duc de Girona i comte de
Cervera, a favor dels jurats, prohoms i Universitat de Girona,
a súplica dels interessats, en el qual els concedeix la quarta part
dels vectigals sobre les mercaderies comprades o venudes a la
ciutat, imposades en el privilegi de concessió de llotja i consolat
de 14 d’octubre de 1385, per tal que pogués ser convertida en
utilitat de la ciutat. A canvi, reconeix que ha rebut de Francesc
Jubert, mercader, com a síndic de la ciutat de Girona, 1.000
florins d’or d’Aragó.

Datum Gerunde vicesima quarta die novembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto.

Joan Rubiol.

Registre específic: 2160.
Inscripció: In gratiarum XV. Altres numeracions: Registrado de número 170,
n. 1. 259 × 482 mm.

618

1387, abril, 11. Girona

Venda de censal atorgada per Jaume Beuda, ciutadà de Girona, com
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a procurador de la Universitat de Girona d’acord amb la procura
feta pels jurats i prohoms de la ciutat reunits en el convent dels
framenors el 3 d’octubre del mateix any (Guillem de Donç, notari
de Girona) per pagar i redimir uns violaris i censals considerats
onerosos i perjudicials per a la ciutat, amb llicència del duc de
Girona donada en aquesta ciutat el 29 de setembre de 1386. Venen
a Jaume Rafael, el jove, de la vila d’Olot, un censal de 1.000
sous de moneda barcelonesa de tern de cens anual i 20.000 sous
de preu que serien dipositats per a la Universitat a la casa que
el comprador té a Girona o, en absència d’aquest, a la Taula
de Canvi de Girona. D’aquests, 14.000 s’inverteixen en la lluïció
i redempció d’un censal de 1.000 sous anuals que rebia l’esmentat
Jaume Rafael per venda feta per Pere Ferrer, mercader de Girona,
com a síndic de la Universitat (Bartomeu Tort, notari de Girona,
2 de juny de 1379); 252 lliures es destinen a lluir i redimir un
censal de 18 lliures de cens que rebia Joan Cebrià, ciutadà de
Girona; 28 lliures s’empren per lluir i redimir un censal de 40
sous anuals que rebia Margarida, esposa de Francesc Mestre,
mercader de Girona, filla i hereva del difunt Bernat Amorós,
barber de Girona, i 20 lliures es lliuren a Jaume Frugell, escrivà
de Girona, en complement de 220 lliures que se li havien lliurat
per la lluïció d’un violari i d’un censal de 21 lliures anuals.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die undecima aprilis anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes de Guillem de Donç, notari públic per la
mateixa autoritat.

Registres específics: 405 i 406.
Altres numeracions: 527. 731 × 744 mm.

619

1387, agost, 30

Atestat notarial de la presentació i lectura d’un requeriment en cèdula
de paper feta per Bernat de Coll, notari de la Casa de la Reina,
com a procurador de Pere Mut, notari de Girona, a Pere de Puig,
cavaller, en presència de Bonanat Vidal, notari; Pere Destorga,
escuder que vivia amb l’esmentat Pere, i Francesc Vidal, porter
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reial. Es demana a Pere de Puig que pagui les 100 lliures que
restaven del dot de Margarida, germana seva i esposa de Pere
Mut.

Die veneris circa horam tertiarum intitulata tricesima mensis
augusti anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo.

Bonanat Vidal, notari públic per tot el Principat de Catalunya.

Registre específic: 1855.
Altres numeracions: N. 8, 528. 252 × 305 mm.

620

1388, agost, 30. Girona

Àpoca atorgada per Bartomeu Ribot, sènior, canonge i paborde de
l’església de Sant Feliu de Girona, i Arnau Sitjar, capellà de la
mateixa església, a favor de Pere Sitjar, de la parròquia d’Estanyol,
en la qual reconeixen que han rebut 25 lliures de moneda
barcelonesa de tern, dipositades a la tresoreria de l’esmentada
església, per raó de la reducció d’homes i dones que s’acostumava
a prestar per la borda Jovera d’Estanyol. S’havien de pagar al
sagristà major de l’església de Sant Feliu i Pere Sitjar havia signat
debitori a favor de Guillem Oliver, d’Estanyol, sagristà segon de
la seu, procurador del venerable Nicolau Busquets, sagristà major
de Sant Feliu (Pere Pont, notari, 16 de gener de 1388).

Actum est hoc Gerunde tricesima die mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 426.
Altres numeracions: 529. 176 × 361 mm.

621

1389, gener, 27. Girona

Àpoca atorgada per Francesc Lledó, escrivà de Girona, a favor de
Francesc de Bas, escrivà de Girona, el seu sogre, en la qual
reconeix que ha rebut 10 lliures de moneda barcelonesa de tern
en pagament d’un deute de 100 lliures barceloneses que Francesc
de Bas i la seva esposa Caterina li havien reconegut per raó del
dot de Francesca, llur filla, esposa de Francesc Lledó, segons
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debitori de 17 de novembre de 1385, en poder de Bernat de Donç,
notari de Girona, salvada la quantitat encara deguda.

Actum est hoc Gerunde vicesima septima die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono.

Bernat de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 402.
99 × 388 mm.

622

1389, juny, 3

Apel·lació presentada per Bernat Julià, mercader de Girona, antic
síndic i procurador de la vegueria i batllia de Girona, a la re-
vocació a instància dels jurats de Girona, de la sentència dictada
per Guillem Crespià, batlle de Girona, jutge assessorat per Pere
de Santmartí, doctor en lleis i assessor de l’anterior assignat pel
rei. La sentència condemnava Guillem Blanc, Pere Carrera,
Ramon Riart, Jaume Guerau, àlies Barba, Berenguer Joan,
Bartomeu Riba, Pere Reig, Berenguer Tolosa, Ramon Negrell, Pere
Despou, Bernat Mas, Pere Guerau i Francesc Sauleda, tots
habitants de Campdorà, representats per Francesc de Quintana,
causídic de Girona, a pagar els 24 sous per foc demanats per
l’esmentat Bernat Julià, mitjançant el seu procurador Pere Oliva.

Die iovis tertia mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo nono.

Pere Sitjar, regent de l’escrivania de la Cort, vegueria i batllia de
Girona, per Bartomeu d’Avellaneda, escrivà públic de l’esmentada
Cort.

Registre específic: 1937.
Altres numeracions: 532. 347 × 608 mm.

623

1389, juliol, 26. Girona

Àpoca atorgada per Pere Ginesta, paraire; Bernat Vila, hostaler, i
Guillem Banyils, tintorer, com a procuradors i síndics dels
habitants del raval del Mercadal de Girona, a favor de Joan de
Riera, Bernat de Sitjar, Joan Vinyoles i Pere Estanyol, presents,



474 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

i de Francesc Beuda, absent, com a jurats de la ciutat de Giro-
na, i de [Francesc de Santceloni] i Bernat Ferrer, com a obrers
en l’obra de les muralles de la ciutat, en la qual reconeixen que
han rebut de Jaume Beuda, ciutadà de Girona, 400 florins des-
tinats a l’obra de la muralla de l’esmentat raval, procedents de
la venda d’un censal de 1.000 sous de pensió i 14.000 sous
de preu que els esmentats jurats i obrers havien venut a [Francesc
Serra], llicenciat en lleis, ciutadà de Girona.

Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta iulii anno a nativitate
Domini millesimo tricentesimo octu[agesim]o nono.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1967.

[138]9, agost

Àpoca atorgada per Guillem Cot, verguer [de Girona], a favor dels
jurats de la Universitat de Girona i dels obrers de les muralles
de la ciutat.

[...] nono.

[Guillem de Donç].

Registre específic: 1968.

1389, agost, 11. Girona

Àpoca atorgada per Bernat Julià, calciner de Girona, a favor de Jaume
Beuda, en la qual reconeix que ha rebut 40 florins d’or d’Aragó
per 1.000 mitgeres de calç que havia venut a Francesc de
Santceloni i Bernat Ferrer, com a obrers de les muralles de la
ciutat, segons instrument en poder del notari Guillem de Donç.
Procedien de la venda d’un censal de 14.000 sous de preu i 1.000
sous de pensió anual a Francesc Serra el 23 de juliol de 1389.

Actum est hoc Gerunde die undecima augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo [nono].

Guillem de Donç.

Registre específic: 1969.
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1389, agost, 13. Girona

Àpoca atorgada per Guillem Domenge, doctor en lleis i [jutge ordinari
de Girona], a favor de Jaume Beuda, ciutadà de Girona, en la
qual reconeix que ha rebut [40] florins d’or d’Aragó per voluntat
i manament dels jurats de la ciutat de Girona i dels obrers de
la muralla, pel salari d’un plet entre la Universitat de Girona i
els habitants de la batllia i vegueria de Girona forans a la ciutat,
per les obres de la muralla del Mercadal i dels burgs de Sant
Pere i Sant Feliu.

Actum est hoc Gerunde die ter[tiodecim]o augusti anno a
nativitate Domini millesimo tricentesimo octuagesimo nono.

Guillem de Donç.

Registre específic: 1970.

1389, agost, 14. Girona

Àpoca atorgada per Guillem de Donç, notari de Girona, a favor de
Jaume Beuda, ciutadà de Girona, en la qual reconeix que ha rebut
[...], amb voluntat i consentiment de Joan de Riera, Bernat
de Sitjar, Joan de Vinyoles i Pere Estanyol, jurats, i Francesc de
Santceloni i Bernat Ferrer, obrers de les muralles de la ciutat,
pel salari de les procures, notes i confecció d’instruments de les
vendes de censals atorgades a favor de diverses persones.
Procedien del preu d’un censal de 14.000 sous de preu i 1.000
sous de pensió que els esmentats jurats i obrers vengueren a
Francesc Serra, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona.

Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis [augusti]
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono.

Guillem de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari de Girona.

Registre específic: 1971.

1389, agost, 17. Girona

Àpoca atorgada per Bernat de Coll, escrivà de la Cort Reial de Girona,
a favor de Jaume Beuda, ciutadà de Girona, en la qual reconeix
que ha rebut 6 florins d’or d’Aragó, amb voluntat i consentiment
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de Joan de Riera, Bernat Sitjar, Francesc Beuda i Pere Estanyol,
jurats de Girona, i Francesc de Santceloni i Bernat Ferrer, obrers
de les muralles de la ciutat, pel salari de les escriptures d’una causa
portada a la Cort Reial de Girona entre els jurats i els homes forans
a la ciutat, per la contribució a l’obra de les muralles del raval del
Mercadal de Girona. Procedien de la venda d’un censal de 14.000
sous de preu i 1.000 sous de pensió que els esmentats jurats i obrers
havien venut a Francesc Serra, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona.

Actum est hoc Gerunde decima septima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1972.
Forats i tinta en mal estat. S’ha perdut pràcticament tot el segon document. 724
× 405 mm.

624

1389, setembre, 2

Confessió judicial atorgada per Jaume Beuda, ciutadà de Girona, com
a síndic i procurador de la Universitat de la ciutat (procures de 2
i 3 d’octubre de 1386 closes per Guillem Donç, notari), a favor de
Bernat Ferrer, com a procurador de Bartomeu Sirvent (procura
de 5 de maig de 1387 closa per [...] Saplana, notari de Barcelona).
Reconeix que la Universitat de Girona li ha de pagar cada any, el
15 de maig, 1.000 sous barcelonesos per la pensió d’un censal de
1.000 sous de pensió anual i 15.000 sous de preu que li havia venut.

Die iovis secunda septembris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo nono.

Pere Sitjar, regent de l’escrivania de la Cort del veguer i el batlle
de Girona per Bartomeu d’Avellaneda.

Registre específic: 2721.
El document presenta signes de cancel·lació. 665 × 525 mm.

625

1390, abril, 14. Girona

Testament de Berenguer de Puig, mercader de Girona, en el qual
nomena com a marmessors Margarida, la seva esposa; Pere
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Tortosa, de Queixàs, mercader, cunyat seu i clavari de la seu de
Girona. Mana restituir ofenses i escull sepultura al cementiri de la
seu de Girona. Deixa diners a la seu per a la Creu Major i la ce-
lebració de misses; a l’església de Sant Feliu perquè la Creu de Sant
Narcís sigui present en la seva sepultura, i per a l’obra i misses;
a la confraria de Santa Maria de la Seu, i als frares predicadors
per a la celebració de misses. Fa deixes a Francesca, filla d’en
Marcó, de Sant Martí Vell; al capellà major de Sant Feliu, als
marmessors i a la seva esposa. Llega a Ramon de Puig, de Sant
Sadurní de Palol, el dret que tenia en l’heretat i béns d’Arnau de
Puig, germà del testador. Institueix la seva esposa Margarida com
a hereva universal.

Actum est hoc Gerunde quartadecima die aprilis anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo.

Francesc de Cantallops, notari públic per autoritat reial, substi-
tut de Jaspert de Campllong, notari públic de ls ciutat, batllia i ve-
gueria de Girona.

Registre específic: 452.
Altres numeracions: 535. 372 × 308 mm.

626

1390, maig, 27. Girona

Disposició del rei Joan I en la qual, atesos els danys produïts a les persones
que es refugiaren a la Pera i els seus béns durant l’assalt de les
companyies de Bernat d’Armanyac, mana que en cas de guerres o
disturbis el capità general o veguer de Girona ordeni als seus
habitants que es refugiïn amb els seus béns a la ciutat de Girona
o al lloc i fortalesa subjecte a jurisdicció reial que decideixi i prohibeix
la construcció de murs i fortificacions a l’esmentat lloc.

Datum Gerunde die XXVII madii anno a nativitate Domini
trecentesimo nonagesimo regnique nostro quarto.

Registre específic: 443.
Altres numeracions: Registrada de número 173, 536. 271 × 486 mm.

627

1390, maig, 30. Girona

Venda de censal atorgada per Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
com a procurador i síndic de la Universitat de l’esmentada ciutat
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(procura de 17 de maig de 1390 en poder del notari Pere Pinós),
a favor de Pere, abat de Sant Pere de Galligants de Girona, de
8 lliures, 6 sous i 8 diners barcelonesos de moneda de tern
de cens anual i 250 lliures de preu.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde tricesima die madii anno a nativitate

Domini millesimo trecentesimo nonagesimo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, d’un instrument del difunt Pere Pinós,
notari.

Registres específics: 450 i 451.
Altres numeracions: 537. 835 × 348 mm.

628

1390, agost, 2. Barcelona

Privilegi atorgat per Joan I en el qual mana, a petició dels jurats i
prohoms de la ciutat de Girona, que sigui observat el privilegi
atorgat pel seu pare el rei Pere a favor de la Universitat de Girona,
donat a Barcelona el 18 de juny de 1359, pel qual concedia que
cap ciutadà o habitant de la ciutat o familiar seu pogués ser
detingut pel lloctinent del procurador de Catalunya, un altre
agutzil de la casa reial o el seu lloctinent, o per altres oficials
reials o del duc de Girona, per qualsevol raó o causa, de cap
altra manera que no sigui carcellatge comú i ordinari a Girona
i que el detingut no hagi de pagar res més que aquest concepte
al carceller. Ho ordena perquè alguns oficials demanaven als
presos i familiars el morabatí i altres drets i salaris per a la
custòdia. Aquest document conté el privilegi original.

Datum Barchinone secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo regnique nostri quarto.

Registre específic: 427.
Conserva part del segell. Altres numeracions: 538. 290 × 482 mm.

629

1390, agost, 2. Barcelona

Confirmació feta pel rei Joan I, a petició dels jurats de la ciutat de
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Girona, de la concessió del seu pare, el rei Pere III, per la qual
els ciutadans, habitants de la ciutat o familiars seus només
podrien ser capturats a la presó comuna i ordinària de la ciutat,
independentment de la raó que provoqués la captura i de si era
duta a terme pel lloctinent del procurador de Catalunya, per
l’agutzil o altres oficials reials, pel duc o els seus comissaris, o
qualsevol altra persona. A més, tan sols estaven obligats a pagar
el carcellatge comú i res més. El rei Pere havia concedit aquest
privilegi, donat a Barcelona el 18 de juny de 1359, per la con-
tribució i subsidis que la ciutat li havia donat. Ara, la ciutat
havia demanat la confirmació perquè els agutzils i l’infant Mar-
tí, germà seu i governador general, però els seus lloctinents no
l’observaven i exigien altres percepcions a més del carcellat-
ge comú. Els guardes tampoc podrien rebre el morabatí que
exigien.

Datum Barchinone secunda die augusti anno a nativitate
Domini M CCC nonagesimo regnique nostri quarto.

Trasllat de 9 de febrer de 1400. Miquel Gil, notari públic per autoritat
reial per tot el domini del monarca.

Registre específic: 445.
Inscripció: Registrat en Libre Verd en cartes CCC L XXXX. Altres numeracions:
Registrado de número 124, 538 bis. 417 × 592 mm.

630

1390, agost, 16. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Joan I del privilegi que havia concedit
el rei Pere III, pare seu, a favor de la ciutat i vegueria de Girona
a petició dels jurats i prohoms de l’esmentada ciutat, pel qual
ordenava que els diputats, comissaris o delegats reials del
procurador general o del seu lloctinent no poguessin, durant vint
anys des de la data de la concessió del privilegi, investigar els
crims o delictes comesos a la ciutat de Girona i vegueria, ni
castigar-los, ni exigir, demanar o llevar terços, telonis o penes
pecuniàries a l’esmentada ciutat i vegueria, i que ho deixessin
a mans dels ordinaris de la ciutat i vegueria. Únicament el
procurador general o lloctinent i el batlle general de Catalunya
podrien immiscir-se en aquests assumptes, conèixer-ne les causes
i fer complir el que s’establís. El batlle general de Catalunya podria
demanar i exigir els drets reials que pertocaven al seu ofici i el
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rei o procurador general i el seu lloctinent podrien delegar en
jutges totes les causes feudals i de jurisdicció reial. Posat cas
que els oficials de Girona fossin sospitosos, podrien delegar en
un altre jutge a condició que fos de Girona. També concedia
que ni ell ni els seus oficials podrien foragitar cap ciutadà o
habitant de Girona de la vegueria i batllia de l’esmentada ciutat
per qualsevol crim o delicte que hagués comès dins la batllia
i vegueria, i que no podrien procedir contra ells fora d’aquests
límits (s’exceptuaven els crims de falsificació de moneda,
heretgia, lesa majestat o sodomia). Aquest privilegi fou donat
a Barcelona el 6 de desembre de 1339, confirmat i ampliat per
quinze anys més pel que feia a la primera part del privilegi a
Girona, el 10 d’abril de 1351, i tornat a confirmar el 1355, des-
prés de les disposicions dictades el 28 de març de 1352 a les
Corts Generals de Catalunya, reunides a Vilafranca del Penedès,
sobre els oficials reials i la seva actuació a les ciutats i viles
reials.

Datum Barchinone sextadecima die augusti anno a nativi-
tate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo regnique nostri
quarto.

Registre específic: 461.
Altres numeracions: Registrado de número 156, 539. 620 × 598 mm.

631

1390, agost, 20. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Joan I del privilegi que el rei Pere III,
el seu pare, havia concedit a la ciutat de Girona, a súplica dels
jurats i prohoms de la ciutat, pels serveis i subsidis prestats per
la ciutat en les guerres contra Castella i Gènova. En aquest
privilegi concedia, com a pare i legítim administrador de l’infant
Alfons, duc de Girona i comte de Cervera, que els jurats poguessin
establir provisions, ordinacions, estatuts i bans a l’esmentada
ciutat i batllia en virtut de les concessions reials i imposar una
pena pecuniària als oficials que s’hi oposessin. El text fou fet
a Barcelona el 18 de juny de 1359.

Datum Barchinone vicesima die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo regnique nostri quarto.

Registre específic: 448.
Altres numeracions: Registrado de número 157, 540. 358 × 544 mm.
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632

1390, novembre, 17. Girona

Àpoca atorgada per Guillem Barnés, de Cassà de la Selva, a favor de
Ramon Vallobrèn, ferrer de Girona, en la qual reconeix que ha
rebut 14 sous i 4 diners barcelonesos de tern, en pagament del
termini que vencia el mes d’octubre anterior, d’un violari de 28
sous i 8 diners de tern anuals.

Actum est hoc Gerunde decima septima die mensis novembris
anno Domini M CCC nonagesimo.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 428.
Altres numeracions: 541. 155 × 211 mm.

633

1391, juny, 20

Capbreu a favor de Pere Guillem Sunyer; Berenguer Capella, notari,
i Francesc Pellicer, apotecari, com a cònsols de l’Hospital Nou
de Girona, i de Nicolau de Puig, com a comanador de l’esmentat
Hospital, que conté les següents capbrevacions:

1. 1391, juny, 20

Bonanat de Trilla, de Salitja, reconeix que té un quadró de terra de
les pertinences del mas Miret de l’esmentada parròquia. A orient,
migdia i occident, afronta amb l’honor del mas Sala de Salitja,
i a tramuntana amb l’honor de Vidal Garangou, del mateix lloc.
Havia estat concedit en emfiteusi el mateix dia que la present
capbrevació i hauria de prestar un cens de 12 diners per la festa
de Sant Pere i Sant Feliu, a més de terços, lluïsmes, foriscapis,
drets d’empara i fadiga i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde vicesima die mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo.

Guillem LLobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 437.
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2. 1391, juny, 24

Ramon d’Olivera, de la parròquia de Salitja, confessa que té diverses
possessions que foren de les pertinences del mas Miret de
l’esmentada parròquia. En primer lloc, el capmàs Miret, amb era,
quintana i pou, d’un jornal i mig d’extensió. A orient, afronta
amb l’honor del mas de Vidal Garangou; a migdia, part amb
l’honor del mas Boades de Salitja i part amb la meitat d’un camp
anomenat Canet, també de l’atorgant (tingut a mitges per
l’esmentat Hospital i per l’Almoina del Pa de la seu); a occident,
amb una altra honor de l’atorgant, i a tramuntana, amb una
feixola del mas Miret que té pel monestir de Sant Pere de la
Cercada. En segon lloc, la meitat d’un camp anomenat Canet,
de mig jornal d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas
Boades de Salitja; a migdia, amb l’honor del mas de [...] Hospital;
a occident, amb una altra honor de l’atorgant, i a tramuntana,
amb l’honor del capmàs Miret. En tercer lloc, una barquera de
terra que fou de les pertinences del mas Miret, de dos saions
d’extensió. A orient i migdia, afronta amb una honor del mas
Boades, i a tramuntana amb l’honor del mas Garangou de Salitja.
En quart lloc, té la meitat proindivisa d’una feixola de terra,
situada al lloc anomenat Estapés. A orient, migdia i tramuntana,
afronta amb les honors del mas Trilla de Salitja, i a occident,
amb l’honor del mas Fontladosa (l’altra meitat és de Martí Boades
i de Narcisa, la seva esposa, de la mateixa parròquia). Les
esmentades terres havien estat atorgades a Ramon d’Olivera el
mateix dia que la present capbrevació. Hauria de prestar un cens
de 7 sous i 8 diners i un òbol per Sant Pere i Sant Feliu (5 sous
i 6 diners pel capmàs, 2 sous pel camp anomenat Canet, 2 diners
per la barquera i 1 òbol per la feixola d’Estapés), a més de terços,
lluïsmes, foriscapis, dret d’empara i fadiga i altres drets de domini
directe. Els tenidors d’aquestes possessions havien de llevar les
lluminàries, blat, oli de l’obra i el dret de lloçol de la fàbrega
de la parròquia.

Actum est hoc Gerunde vicesima quarta die mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Jas-
pert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 435.
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3. 1391, juny, 24

Martí Boades i la seva esposa Narcisa, senyors útils del mas Boades
de Salitja, confessen que tenen una possessió de terra en part
erma, en part bosc i en part conreada, al lloc anomenat Crosa,
al costat del mas, de dotze vessanes d’extensió. A orient, afronta
part amb l’honor del mas Boades, part amb la del mas Boadella,
part amb el camí públic, part amb l’honor del mas Olivera, part
amb la del mas Rovira, i part amb l’honor de n’Hospital, de les
pertinences del mas Miret, tinguda pels aniversaris de l’església
de Salitja; a migdia, part amb l’honor tinguda pel benefici que
Guerau de Salitja, difunt, va instituir en l’esmentada església i
part amb l’honor del mas Olivera, tinguda per l’abat del monestir
de Sant Salvador de Breda, i a occident, amb una honor de
l’atorgant de les pertinences del mas Boades. Aquestes dotze
vessanes inclouen dos barquerons de terra de les pertinences del
mas Boades. També reconeixen que tenen la meitat d’una feixola
de terra situada al lloc anomenat Estapés. A orient, migdia i
tramuntana, afronta amb l’honor del mas Trilla, i a occident amb
la del mas Fontladosa (l’altra meitat proindivisa de la feixa és
de Ramon d’Olivera). Aquestes possessions eren del mas Miret
i havien estat atorgades en emfiteusi el mateix dia que la present
capbrevació. Haurien de prestar 3 sous, 6 diners i 1 òbol per
la festa de Sant Pere i Sant Feliu, a més de terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d’empara i fadiga i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde vicesima quarta die iunii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 436.

4. 1391, juny, 30

Guillem Valls confessa que té una feixa de terra que fou de les
pertinences del mas Miret, prop del mas Sala, d’una vessana
d’extensió. A orient i occident afronta amb una altra possessió
de l’esmentat Guillem; a migdia, amb el mas Sala, i a tramuntana,
part amb una altra honor de l’atorgant i part amb l’honor del
rector de l’església de Salitja. L’esmentada peça havia estat
establerta el mateix dia que la present capbrevació i hauria de
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prestar un cens de 13 diners per la festa de Sant Pere i Sant Feliu,
a més de terços, lluïsmes, foriscapis, drets d’empara i fadiga i
altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde tertia decima mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo [nonagesimo primo].

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de Jas-
pert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 438.
Anava cosit per la part superior i inferior. Altres numeracions: 543. 692 ×
558 mm.

634

1391, setembre, 12. Girona

Venda atorgada per Nicolau Blanc, de la parròquia d’Estanyol, i la
seva esposa Caterina, a favor de Martí Boades, de la parròquia
de Salitja, d’una feixa de terra situada a Estanyol, tinguda en
domini directe de Berenguer Balaguer, clergue obtentor del
benefici instituït en l’església de Brunyola per Pere Baluga, difunt.
A orient, afronta amb l’honor del mas Sitjar; a migdia, amb
l’honor del mas de Pere de Santamaria, àlies Fortià; a occident,
amb l’honor del comprador, i a cerç, part amb l’honor del mas
Esteve i part amb l’honor del mas Sitjar, tots d’Estanyol. El preu
és de 100 sous barcelonesos de tern i se salva el domini directe
del benefici pel que fa a terços, lluïsmes, foriscapis, empares,
fermances, fadigues, dret de retenció i altres drets de domini
directe i un cens anual a favor de Berenguer Balaguer i successors
de tres quarteres de forment segons mesura de Girona per Sant
Pere i Sant Feliu. El comprador hauria de llevar i rebre dues
tasques dels fruits i esplets de l’esmentada feixa.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde duodecima die mensis septembris anno
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut
de Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 422 i 423.
Altres numeracions: 542. 548 × 312 mm.
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635

1391, desembre, 22. Girona

Lloació atorgada per Eimeric de la Via, llicenciat en lleis; Francesc
de Segurioles, Joan Medir, Bernat Vives, Guillem Morell i Guillem
Bonet, com a jurats de Girona, a favor dels prohoms, Universitat
i singulars de Quart i dels veïnats de Cantallops i de Montall,
amb consentiment del Consell de Girona reunit en el convent
dels framenors. Aproven els capítols pactats entre els jurats de
la Universitat de Girona i els prohoms de Quart i dels esmentats
veïnats, el 21 de desembre de 1391, sobre la compra feta pels
jurats a Bartomeu Benet, draper de Girona, en representació de
Bernat de Pratnarbonès, procurador de la Tresoreria Reial, en
nom del rei, de tota la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt
imperi del lloc i terme de Quart i veïnats pel preu d’11.000 sous,
en la qual els prohoms i homes de l’esmentada parròquia i veïnats
havien participat amb 400 lliures. Aquests capítols garanteixen
la restitució d’aquesta quantitat posat cas que el rei redimís
aquesta jurisdicció; intenten evitar que pugui redimir-la per
revendre-la, alienar-la o cedir-la a algú altre, i garanteix que es
beneficiï dels privilegis de la ciutat de Girona. La jurisdicció del
mer i mixt imperi hauria de ser regida pels jurats de la ciutat
i els emoluments i la jurisdicció baixa, per un dels sis jurats.
Aquests jurats elegirien regidor, jutge i saig amb consentiment
i voluntat dels homes de l’esmentada parròquia i veïnats els quals
podrien reunir-se almenys un cop a l’any per delegar en una
persona que donés als jurats els noms de les persones proposades.
Aquells haurien de jurar els seus càrrecs i podrien ser revocats
pels jurats i els homes d’aquests llocs. Els jurats de Girona no
podrien imposar talles, quèsties, forces ni altres serveis forçats,
ni vendre, donar, infeudar, empenyorar ni alienar la jurisdicció
ni el mer i mixt imperi.

Quod fuit actum Gerunde [...] die vicesima secunda mensis
decembris anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo primo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2262.
Tinta esvanida, abrasió i enfosquiment a causa de l’aigua, sobretot la part
superior. 489 × 376 mm.
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636

1392, juliol, 13. Girona

Venda atorgada per Caterina, esposa de Guillem Llobet, d’Estanyol,
senyora útil i propietària del mas Llobet d’aquesta parròquia, amb
consentiment i voluntat del seu marit, a favor de Pere Sitjar i
Arnau Sitjar, el seu gendre, d’una feixola de terra situada a
l’esmentada parròquia. A orient, afronta amb l’honor del mas
Sitjar; a migdia, amb l’honor del mas Morell; a occident, amb
l’honor d’en Reig, i a cerç, amb l’honor del comprador. El preu
és de 44 sous barcelonesos i se salva el dret de l’Almoina del
Pa de la seu de Girona quant a terços, lluïsmes, foriscapis,
empares, fermances, fadigues, dret de retenir i altres drets de
domini directe.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tertia decima die iulii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.

Francesc de Cantallops, notari públic per autoritat reial, substitut
de Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 415 i 416.
Altres numeracions: 546. 416 × 329 mm.

637

1392, desembre, 28. Bescanó

Venda atorgada per Guillem Puig-lugan i Bonanada, la seva espo-
sa, senyora i propietària del mas de Puig-lugan de Bescanó,
a favor de Pere Ferrer, menor de dies de la mateixa parròquia,
d’una feixa de terra situada a la ribera del Ter. A orient, afron-
ta amb l’honor del comprador; a migdia, amb l’honor de Joan
Viader, de Bescanó; a occident, amb l’honor d’en Bec i d’en
Font, i a cerç, amb el riu Ter. Se salva el dret i domini d’Eime-
ric de la Via, jurisperit de Girona, quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes, fadigues, drets d’empara i retenció i altres
de domini directe i un cens de 6 diners per Sant Pere i Sant
Feliu.

Actum est hoc in dicta parrochia de Baschanono die vicesima
octava mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo tre-
centesimo nonagesimo secundo.
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Pere Mut, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1858.
Llegible amb llum ultraviolada. Falta la part esquerra. 257 × 467 mm.

638

1393, gener, 27. Barcelona

Donació inter vivos atorgada per Ponç de Cabrera, oriünd d’Adri i
tubicinator de Barcelona, a favor del benefici diaconal de
l’església de Sant Llorenç d’Adri, i de Berenguer Sesarques,
procurador de la Universitat d’Adri, present en nom de l’esmentat
benefici per absència del seu obtentor, a fi d’augmentar els
recursos de l’esmentat benefici perquè el seu obtentor pogués
mantenir-se, amb 200 sous de cens anual d’un censal mort que
pagava la Generalitat de Catalunya. El donant l’havia comprat
a Galceran Marquet, menor de dies, fill de Galceran Marquet,
àlies Albanell, ciutadà de Barcelona (Pere de Roset, notari de
Barcelona, 22 de març de 1386), qui, al seu torn, el tenia per
compra a Pere de Santamanç, hospitaler de la seu de Tortosa;
Guillem de Noguera, cavaller, i Guillem Ferrer, ciutadà de
Barcelona, com a diputats de l’esmentada Generalitat (Jaume
Tortosa, notari per tot el domini reial, 14 d’agost de 1382).
L’esmentat censal ja havia estat objecte d’una donació anterior,
amb salvament de l’usdefruit en vida del donant, a l’altar de Santa
Maria construït a l’església de Sant Llorenç d’Adri, per tal que
s’hi fundés una confraria (Francesc de Montalt, notari, 1 de març
de 1392). Havia estat tornat pels homes de l’esmentada Universitat
perquè no podia ser instituïda d’acord amb la forma que es
demanava en la donació, amb la condició que es formalitzés la
present donació augmentant els rèdits del benefici diaconal. Les
condicions que imposa el donant són: que el clergue obtentor
del benefici sigui prevere o hagi de ser promogut a prevere en
el termini d’un any; que celebri missa a l’altar de Santa Maria
per l’ànima del fundador, parroquians i fidels difunts cada
setmana, un dia feiner, els diumenges i els dies de festa; els
diumenges i dies de festa hauria de dir una missa de bon matí,
a la sortida del sol, abans de la missa major, de manera que
els servents i serventes i els parroquians que no podien ser
presents a la missa major poguessin assistir-hi. Posat cas que
el beneficiat no volgués ser promogut a prevere o el benefici quedés
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vacant, establia que Nicolau Sifre, canonge de l’església de Sant
Feliu de Girona, i successors en el seu càrrec, nomenessin el
successor. Si el censal era lluït, els diners s’haurien d’invertir en
la compra d’un altre censal, amb coneixement dels obrers de
l’església. El donant es reserva el dret d’usdefruit mentre visqui.

Actum est hoc Barchinone vicesima septima die ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo tertio.

Francesc de Montalt, notari públic de Barcelona.

Inscripcions al peu: El 12 de juliol de 1403 foren esmerçades sobre la ciutat de
Girona 141 lliures, 6 sous i 8 diners per a mossèn Francesc Carrer, diaca de Sant
Llorenç d’Adri; acta en poder del notari de la ciutat, 1403 (el text diu 1430); Unió
de la rectoria i diaconia d’Adri, 1423. 431 × 536 mm.

639

1393, febrer, 22. València

Privilegi atorgat pel rei Joan I, a petició dels jurats i prohoms de la
ciutat de Girona i de la vila de Sant Feliu, en el qual ordena
que no es puguin empenyorar els béns dels mercaders i singulars
d’aquests llocs per raó dels deutes contrets per les esmentades
universitats per pagar a la Cort Reial, la reina o qualsevol altra
persona, llevat que figurin com a fidejussors.

Datum Valencie XX II die febroarii anno a nativitate Domini
M CCC XC tercio regnique nostri septimo.

Pere de Pont, secretari reial.

Registre específic: 439.
Altres numeracions: Registrado de número 180, 551. 337 × 466 mm.

640

1393, febrer, 22. València

Privilegi atorgat pel rei Joan I en el qual confirma i erigeix en perpetu
el privilegi atorgat pel rei Pere, donat a Perpinyà el 15 de març
de 1345, en què, a petició dels jurats i prohoms de Girona,
concedia que a la fi de l’exercici dels jurats, ells mateixos
escollissin vuitanta persones de la ciutat suficients i discretes per
representar la Universitat, a fi que no calgués reunir la multitud,
i que aquelles elegissin els jurats del següent any. Alhora, fixa
el mínim per arribar a acord en quaranta-una persones de les
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vuitanta que formaven part del Consell. Els jurats ho havien
demanat perquè en les reunions generals de la Universitat que
se celebraven cada any per escollir els jurats es produïen altercats
i escàndols i l’elecció es feia difícil.

Datum Valencie vicesima secunda febroarii anno a nativitate
Domini M CCC XC tercio.

Pere de Pont, secretari reial.

Registre específic: 446.
Inscripció: En cartes LV del Llibre Vermeyll. Altres numeracions: Registrado de
número 175, 547. 433 × 605 mm.

641

1393, febrer, 22. València

Remissió feta pel rei Joan I a favor dels singulars de la Universitat
de Girona, de la vila de Sant Feliu de Guíxols, i dels llocs i
parròquies de Cornellà, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos,
Sords, Corts, Borgonyà, Sant Gregori, Vilablareix, Montfullà,
Quart, Estanyol, Madremanya, Bordils, Llampaies, Aiguaviva,
Bescanó, Riudellots de la Selva, Campllong, Sant Andreu Salou,
Fornells, Medinyà, Cervià, Cartellà, Adri, Canet, Montcal, Biert,
Montbó, Viladasens, tots de la vegueria i batllia de Girona, i als
ciutadans forans i homes de l’Hospital Nou de Girona, de les
culpes pels avalots i injúries contra el call de Girona, el noble
Berenguer de Cruïlles i Guillem Ramon de Llobet, donzell, en el
castell de Gironella, i per la utilització d’armes contra la
prohibició feta pels oficials reials. A canvi, els jurats i prohoms
de la Universitat li ofereixen un subsidi destinat a la pacificació
de l’illa de Sardenya. S’hi especifiquen les excepcions.

Datum Valencie XXII die febroarii anno a nativitate Domini
M CCC XCIII regnique nostri septimo.

Registre específic: 460.
Altres numeracions: Registrado de número 178, 140 VIII, 552. 370 × 464 mm.

642

1393, febrer, 22. València

Confirmació a perpetuïtat atorgada pel rei Joan I del privilegi que
concedí el rei Pere III a favor de la ciutat de Girona, en el qual
establia que cada any els jurats sortints escollissin vuitanta
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persones que representessin la Universitat, les quals, al seu torn,
haurien d’escollir els nous jurats. Aquest privilegi es donà amb
la finalitat d’evitar els escàndols i altercats que provocaven la
presència massiva de persones en l’elecció dels jurats l’1 de gener.
La present confirmació no podia representar cap perjudici o lesió
al privilegi concedit pel monarca aquest mateix dia, a favor dels
menestrals o representants de la mà menor, que establia que les
vint-i-set persones d’aquesta mà estiguessin compreses en les
vuitanta que constituïen la Universitat de Girona.

Datum Valencie vicesima secunda die febroarii anno a nativitate
Domini M CCC XC tertio.

Trasllat de 31 de gener de 1407. Pere Pinós, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaume de Campllong, notari públic de
Girona, amb la testificació dels connotaris Roger de Donç i
Berenguer Rigau, per decret de Guillem Icard, doctor en decrets i
jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 751.
Altres numeracions: 547bis, Registrado de número 102. 423 × 505 mm.

643

1393, febrer, 22. València

Pròrroga per vint anys atorgada pel rei Joan I del privilegi donat per
ell mateix a Montsó el 4 de febrer de 1389, per cinc anys, que
regulava l’elecció de les vint-i-set persones entre els menestrals,
els que treballaven les arts mecàniques i els de la mà menor en
general, que havien de formar part de les vuitanta persones del
Consell de Girona. L’elecció tenia lloc entre el 18 de desembre
i l’1 de gener. Els menestrals s’havien de reunir i escollir-los d’entre
cinquanta-quatre persones.

Datum Valencie vicesima secunda febroarii anno a nativitate
Domini M CCC nonagesimo tercio.

Registre específic: 1879.
314 × 613 mm.

644

1393, febrer, 22. València

Ordinació donada pel rei Joan I als jurats de la ciutat de Girona,
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en la qual disposa que dos jurats i dos prohoms elegits pels jurats
(dos ciutadans i dos jurisperits) formin la comissió i lloctinència
reial per continuar el procés d’investigació contra els inculpats
en els avalots al call i a la Torre Gironella que van tenir lloc
durant l’any 1391. S’haurien d’escollir entre els habitants de
Girona, Sant Feliu de Guíxols, Cornellà, Pujals dels Cavallers,
Pujals dels Pagesos, Sords, Corts, Borgonyà, Sant Gregori,
Vilablareix, Montfullà, Quart, Estanyol, Madremanya, Bordils,
Llampaies, Aiguaviva, Bescanó, Riudellots de la Selva, Campllong,
Sant Andreu Salou, Fornells, Medinyà, Cervià, Cartellà, Adri,
Canet, Montcal, Biert, Montbó i Viladasens, tant entre els
ciutadans com els forasters, i entre els homes de l’Hospital Nou.
Els ordena que es castiguin els culpables de manera corporal o
pecuniària i els dóna permís per fer composicions i avinences,
remissions, relaxacions i rebre o fer àpoques. Revoca els fins ara
lloctinents i comissaris de l’esmentada investigació i Bernat Amill,
tresorer i procurador reial.

Datum Valentie sub nostro sigillo pendenti XXII die febroarii
anno a nativitate Domini M CCC XC tertio.

Registre específic: 1882.
Altres numeracions: Registrado de número 179. 369 × 583 mm.

645

1393, febrer, 22. València

Manament del rei Joan I en el qual ordena que els jurats de Girona,
lloctinents i diputats, juntament amb altres quatre prohoms de
la ciutat, dos ciutadans i dos jurisperits, investiguin els crims
comesos contra els jueus de Girona el 1391, en els llocs de Girona,
Sant Feliu de Guíxols, Cornellà, Pujals dels Cavallers, Pujals dels
Pagesos, Sords, Corts, Borgonyà, Sant Gregori, Vilablareig, Mont-
fullà, Quart, Estanyol, Madremanya, Bordils, Llampaies, Aiguaviva,
Bescanó, Riudellots de la Selva, Campllong, Sant Andreu Salou,
Fornells, Medinyà, Cervià, Cartellà, Adri, Canet, Montcal, Biert,
Montbó, Viladasens i altres llocs, i ciutadans, forasters i homes
de l’Hospital Nou de Girona, i que es castigui i es condemni els
culpables amb penes des de la mutilació de membres fins a la
forca segons la gravetat de la culpa.

Datum Valencie sub nostro sigillo pendenti vicesima secunda
die ffebroarii anno a nativitate Domini M CCC XC tercio.
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Pere de Pont.

Registre específic: 2590.
Altres numeracions: Registrado de número 176, 170, 550. 253 × 460 mm.

646

1393, maig, 14

Testificació notarial de la presentació de dos protests per part de
Guillem Llobet, ciutadà de Girona, com a procurador i síndic
dels jurats i prohoms de la Universitat de Girona (procura de
9 de maig de 1393 closa pel notari Pere Pinós). El primer,
presentat a l’alberg que fou de Pere Ferriol, difunt, situat a la
ciutat de Barcelona, al lloc anomenat Banys Nous, en el qual
tenia domicili Nicolau Morató, capellà de la Capella Reial, davant
del notari Francesc de Cantallops, escrivà jurat de Pere d’Horts,
notari de Barcelona, i de Pere de Reixac, Joan Calvet, i Berenguer
Coll, draper, ciutadans de Girona (14 de maig de 1393). El segon,
presentat davant del mateix alberg després de dinar, davant del
mateix escrivà; Pere Fort, corredor, i Francesc Bardina, sabater,
que vivien davant de l’esmentat alberg, i Bartomeu Espinalt,
mercader de Girona, i a continuació presentat a l’alberg de
Francesc Morató, suposat procurador de Nicolau Morató (no
hi pot accedir perquè troba les portes del portal tancades). En
nom de la ciutat de Girona, volia pagar a l’esmentat Morató
els 1.000 florins corresponents al primer pagament dels 3.000 flo-
rins que el rei havia manat donar a Nicolau Morató, els quals
eren part dels 15.000 que la ciutat de Girona va concedir al rei
amb motiu del passatge d’aquest a Sardenya que havia de fer
el 15 de maig. També es fa testificació notarial del dipòsit dels
esmentats 1.000 florins a la taula de Joan i Francesc de Guialbes,
canvistes de Barcelona, en presència del notari Arnau Sarramada,
canvista de Barcelona, i Pere Costa, escrivà de Girona. Finalment,
hi figura la intimació i notificació feta el dia 16 de maig pel síndic
esmentat i Bernat Dalmau, saig, a requeriment d’aquell, a
Francesc Morató, del dipòsit fet a la Taula de Canvi per la quan-
titat esmentada, en presència de l’escrivà jurat i Pere Balister,
apotecari, i Pere de Santamanç, sastre, com a testimonis. Que-
daven 1.000 florins per pagar a Pere Morató ja que aquest n’havia
cedit 1.000 a Francesc Bertran, cavaller.

Die mercurii paulo post pulsationem tertiarum eiusdem diei
que erat quartadecima mensis madii anno a nativitate Domini
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millesimo trecentesimo nonagesimo tertio dies veneris sextadecima
mensis et anno predictorum.

Pere d’Horts, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 1874.
Altres numeracions: 553. 361 × 640 mm.

647

1393, juny, 6

Lloació de la Universitat de la vila de Ripoll, convocada i congregada
a l’Aula Major del Palau del monestir de Ripoll, amb consens
i voluntat de Ramon, abat de l’esmentat monestir, i de Gal-
ceran d’Ordina, batlle de Ripoll, per crida de viva veu feta per
Francesc Mitjà, pregoner de l’esmentada vila. Aprova les vendes
de censals morts fetes per Pere Batlle i Ramon Destorrents,
Joan de Masdevall i Bernat de Carneret, paraires de draps de
llana, com a síndics i procuradors de l’esmentada Universitat,
constituïts per tal de vendre, lliurar, concedir i alienar en nom
de la Universitat de Ripoll censals morts i confeccionar els do-
cuments necessaris fins a obtenir la suma de 3.000 florins d’or
d’Aragó (33.000 sous de moneda de tern de Barcelona) que
havien promès al rei Joan I per organitzar una armada de
naus i galeres i un exèrcit destinat a Sardenya. Havien estat
venuts els següents censals: 500 sous de pensió anual i 400
lliures de preu a Jaume Guerau, baster de Vic (Berenguer de
Molí, notari de Vic, 6 de juny de 1393); 500 sous de pensió i
350 lliures de preu a Francesc Colos, daurador de Vic (Berenguer
Molí, notari de Vic, 6 de juny de 1393); 500 sous de pensió
i 400 lliures de preu a Blanca d’Orisio, vídua de Berenguer
d’Orisio, donzell, com a tutora de Joan, Berenguer i Margarida,
fills dels anteriors (3 de juny de 1393); 16 lliures de pensió i
224 lliures de preu a Francesc de Cuspineda, draper, com a tutor
i curador de Clara i Violant, filles de Pere Cuspineda, draper
difunt de l’esmentada ciutat (3 de juny de 1393), i 15 lliures
de pensió i 210 lliures de preu a Bernat Mateu, difunt nota-
ri de Vic (4 de juny de 1393). Ho fa davant de Pere d’Era,
lloctinent de Pere de Camp, jutge ordinari de Ripoll, absent, i
en presència de Bernat de Vinya, notari, i els testimonis fra
Guillem Coll Decanes, prior de Santa Maria de Panissars; Gui-
llem Joan, clergue beneficiat de l’església del monestir, i Pere
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Rovira, familiar de l’abat, per tal de donar més força i seguretat
a les vendes de censals ja fetes.

Die veneris sexta die mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo nonagesimo tercio.

Bernat de Vinya, notari públic substitut de Pere Esteve, notari públic
per autoritat del monestir de Ripoll.

Registre específic: 1899.
593 × 635 mm.

648

1393, juliol, 30. Barcelona

Àpoca atorgada per Joan de Vall, cambrer reial, ciutadà de Barcelona,
a favor de Bonanat Serir, ciutadà de Girona i clavari dels jurats
d’aquesta ciutat, en la qual reconeix que ha rebut, en nom de
la Universitat de Girona, 550 florins d’or d’Aragó que quedaven
per pagar de 1.100 florins que Arnau d’Alós, mercader, i Jaume
Pastor, de la Tresoreria Reial, ciutadans de Barcelona, li havien
cedit i que formaven part dels 5.550 florins d’or d’Aragó que
Bernat Malarç i Pere Cantó, jurisperits, Pere de Bordils i Ramon
de Prat, ciutadans de Girona, com a síndics de la Universitat
de Girona, havien reconegut deure a la Tresoreria Reial amb
instrument donat a València el 22 de febrer de 1393 (Pere de
Pont, notari per tot el domini del rei). Havien promès pagar els
5.550 florins en dos terminis, la meitat el 15 de maig de 1393
i l’altra el mes de juliol del mateix any.

Actum est hoc Barchinone tricesima die iulii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo tercio.

Pere [...], notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1530.
273 × 337 mm.

649

1393, juliol, 30. Barcelona

Àpoca i cancel·lació de debitori atorgada per Joan de Guialbes,
mercader i canvista de Barcelona, a favor de Bonanat Serra,
ciutadà de Girona, com a clavari dels jurats i [Consell] d’aques-
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ta ciutat, en la qual reconeix que ha rebut a través de la tau-
la de canvi de Galceran de Fluvià i Antoni Reboster, canvistes
de Barcelona, 1.500 florins aragonesos que faltaven per pagar de
3.000 florins sobre els quals Luquinus Scarampi, donzell, li havia
cedit el lloc i dret contra Bernat Malarç i Pere Cantó, jurisperits,
Pere de Bordils i Ramon [...], síndics i nuncis de la Universitat
de Girona. Els esmentats síndics havien firmat debitori al rei per
aquesta quantitat que era una part dels 15.5[00] florins oferts
per la ciutat de Girona per raó de l’anada a Sardenya (Pere Pont,
ciutadà de Girona, notari per tot el domini reial, 22 de febrer
de 1393).

Actum est hoc Barchinone tricesima die iulii anno a nativitate
Do[mini] [millesimo ter]centesimo nonagesimo tercio.

Pere Joan de Pou, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 1981.
Falta la part esquerra, malmesa per rosegadors. Anava cosit per la part
superior. 278 × 370 mm.

650

1393, setembre, 17. Girona

Debitori firmat per Berenguer Teixidor, de Viladasens, a favor de
Castelló Campa, de Mollet, en el qual reconeix que li deu 45 lliures
de moneda barcelonesa de tern pel dot d’Agneta, esposa de
l’esmentat Castelló i tia de l’atorgant. Es fa aquest instrument
de debitori malgrat que en els instruments nupcials es deia que
ja havien estat pagades i Agneta havia signat definició. En el
mateix moment li lliura 40 florins d’or d’Aragó i promet pagar
la resta a raó de 100 sous anuals. Pere Balell i Berenguer Pelli-
cer, de Viladasens, i Guillem Masó, de Mollet, s’erigeixen en
fidejussors.

Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis septem-
bris anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo
tercio.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert
de Campllong, notari públic de la batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 421.
Altres numeracions: 556. 358 × 307 mm.
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651

1393, octubre, 29. Girona

Venda atorgada per Caterina, esposa de Guillem Llobet, de Sant Andreu
d’Estanyol, senyora útil del mas Llobet, a favor de Pere Sitjar,
de la mateixa parròquia, de 4 sous barcelonesos de tern de cens
anual que li presta per una feixa de terra situada a Estanyol,
tinguda sota domini directe de l’Almoina del Pa de la seu. A orient
afronta amb l’honor del comprador; a migdia, amb el camí; a
occident, amb una altra honor dels venedors, i a cerç, una part
amb l’honor del comprador i una altra amb la plaça de davant
la capella de Sant Bartomeu. El preu és de 88 sous barcelonesos
de tern i se salva el dret de l’esmentada Almoina quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fermances, fadigues i dret de
retenció i d’altres drets de domini directe.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima nona die mensis octobris anno

a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo tercio.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 413 i 414.
Altres numeracions: 557. 512 × 365 mm.

652

1394, gener, 12. Girona

Àpoca atorgada per Francesc de Camós, ciutadà de Girona, a favor
de Jaume Ferrer, d’Hostalric, el seu sogre, en la qual reconeix
que ha rebut 3.000 sous barcelonesos que li devia per raó del
dot de Suau, esposa de Francesc i filla de Jaume, segons debitori
fet a Hostalric. Els havia rebut en diversos pagaments.

Actum est hoc Gerunde duodecima die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto.

Narcís Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Jas-
pert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 449.
Altres numeracions: 558. 245 × 242 mm.
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653

1394, maig, 26. Castelló d’Empúries

Venda atorgada per Francesc Alemany, clergue beneficiat de l’església
de Santa Maria de Castelló, a favor de Pere Safont, del lloc de
Vilamalla, d’una casa i cortal contigu situat a Vilamalla. A orient
afronta amb la via pública; a migdia, amb la casa de l’esposa
de Pere Fortià, del mateix lloc; a occident, amb l’era de Guillem
de Pou, i a cerç, amb l’era i alberg del comprador. El preu és
de 80 sous barcelonesos i se salva el dret i domini directe de
l’abadessa del monestir de Sant Feliu de Cadins, a la qual haurien
de donar un cens anual per Sant Pere i Sant Feliu de mitja
quartera de forment segons mesura de Castelló.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Castilione die vicesima sexta mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto.

Clos el 16 de novembre de 1405. Berenguer de Pla, notari públic
per Catalunya, lloctinent de Bernat Bofill, notari públic de Castelló
d’Empúries.

Registres específics: 409 i 410.
Altres numeracions: 559, Oliu N. 20. 283 × 420 mm.

654

1394, desembre, 9. Girona

Donació inter vivos atorgada per Pere d’Estanyol, ciutadà de Girona,
a favor de Bernat Agustí, també ciutadà de Girona, de tots els
drets i accions que el donant té contra Pere Alou, habitant de
Girona i oriünd d’Anglès, per raó del trencament de la promesa
o contracte fet per Pere Alou al donant, com a senyor del mas
Alou, amb drets sobre la persona i béns de l’esmentat Pere Alou
i sobre els seus fills, per la compra que l’atorgant féu del mas
esmentat a Ramon Venguí, difunt ciutadà de Girona (venda en
poder de Pere Pinós, notari de Girona, 27 d’agost de 1382). Pere
Alou havia promès a Pere Estanyol de donar-li 30 florins d’or
i tot el dret patern i matern i altres drets que li poguessin competir
sobre el mas Alou, situat a Anglès, com a successor dels seus
progenitors (promesa en poder de Guillem Llobet, notari de
Girona, 26 d’octubre de 1389). Pere Alou, infringint la promesa,
havia alienat l’esmentat mas a favor d’Isabel, la seva mare (do-
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cument de cessió en poder de Pere Mut, notari de Girona, 14 d’octu-
bre de 1389), actuant de manera fraudulenta contra la promesa.

Actum est hoc Gerunde die nono mensis decembris anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto.

Pere Mut, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 679.
Altres numeracions: 560. 311 × 312 mm.

655

1395, març, 31. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Joan I de la provisió donada a Lleida
el 7 de febrer de 1375 pel rei Pere III, el seu pare, a favor de
Jaume de Monells, ciutadà de Girona i conseller del seu
primogènit, i dels seus successors, per la qual les persones que
utilitzessin els molins que l’esmentat Jaume té a Girona, al riu
Ter, i els seus béns, no puguin ser capturades, arrestades,
empenyorades o marcades per culpa, crim o per deutes d’altri
mentre vagin, estiguin i tornin d’aquests molins. Ho confirma
a súplica de Pere de Pont, secretari reial, actual possessor dels
esmentats molins per compra.

Datum Barchinone tricesima prima die marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto regnique nostri
nono.

Trasllat de 4 de gener de 1448. Francesc Bernat, notari públic de
Barcelona, amb testificació dels notaris Pere de Devesa i Joan Guerau
i autorització de Guillem de Biure, donzell, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, [...].

Registre específic: 447.
Altres numeracions: Registrado de número 158, 561. 313 × 618 mm.

656

1395, agost, 6. Girona

Venda de censal feta per Eimeric de la Via, fill del difunt Francesc
de la Via, ciutadà de Girona, a favor de Francesc Bou, prior del
convent de Sant Domènec, d’un censal de 225 sous i 3 diners
de pensió i 225 lliures i 5 sous de preu. Eren part d’un censal
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de 1.005 sous barcelonesos anuals que Guillem Hospital i
Bartomeu Benet, com a síndics de la Universitat de Girona,
vengueren a [...] i a la difunta Brunissenda, àvia de l’atorgant
(Bonanat Nadal, notari, 7 d’abril de 1378).

Segueix àpoca.

[Actum est hoc Gerunde sexta die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo] quinto.

Pere Pinós.

Registres específics: 1959 i 1960.

1396, febrer, 19. Girona

Evicció subscrita per Eimeric de la Via, a favor de fra Francesc Bou,
de l’orde dels predicadors, com a prior del convent de Sant
Domènec de Girona, a la venda de censal anterior. L’atorgant
promet que si s’originés cap qüestió, plet o demanda en relació
amb l’esmentat censal, ell i els seus successors en respondrien
i confirma tot el que estava estipulat en la venda.

Actum est hoc Gerunde die decimanona mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.

[Pere Pinós].

Registre específic: 1961.
Mal estat, forats, tinta esvanida, erosionat. Només es pot llegir el tercer document
i fragments dels dos primers. 621 × 670 mm.

657

1395, agost, 7. Barcelona

Venda de censal atorgada per Bernat Ferrer, mercader, abans habitant
de Girona i ara de Barcelona, i la seva esposa Beatriu, a favor
de Pere Benet, draper de Girona. Li venen 12 lliures de cens anual
que eren part d’un censal mort de 1.000 sous anuals que Jaume
Beuda, mercader de Girona, com a síndic i procurador de la
Universitat d’aquesta ciutat, havia venut a l’esmentada Beatriu
(venda de 27 d’octubre de 1386 closa pel notari Pere Pinós). El
preu és de 168 lliures barceloneses.

Actum est hoc Barchinone XVII die augusti anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto.
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Bartomeu Jalbert, notari públic per tot el domini del rei.

Registre específic: 456.
Altres numeracions: 568. 620 × 425 mm.

658

1395, agost, 28. Girona

Àpoca atorgada per Francesc de Bas, escrivà de Girona, a favor de
Caterina, la seva esposa, filla del difunt Pere Amic, notari de Gi-
rona, en la qual reconeix que ha rebut 50 lliures barceloneses
i 50 lliures més, corresponents a l’estimació amb preu just de
diverses coses, en concepte de dot, de les quals 30 provenien del
mas Hospital de Miànigues, àlies Amic, o del seu hereu, per
llegítima paterna, i 10 procedien de Jaume de Puig, de P[...],
parròquia de Banyoles, per llegítima materna.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die augusti anno a
nativitatis Domini millesimo CCC nonagesimo quinto.

Bernat Pintor, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 815.
Tinta esvanida. 163 × 363 mm.

659

1396, gener, 31. Girona

Controvèrsia entre Jaume Llobet i Joan Savall, ambdós jurisperits,
presentada davant de Guillem de Lledó, regent de la Batllia
General forana de Barcelona per Bernat Serra, conseller reial i
batlle general de Catalunya. El primer demanava al segon que
rebaixés o demolís la pedra que provocava el salt d’aigua del molí
d’aquest, construït al rec anomenat rec Petit, al lloc dels molins
reials del Mercadal de Girona, perquè els dos molins que s’hi
havien bastit tinguessin més aigua, ja que la pedra causava
perjudici. Joan Savall defensava que la pedra havia estat sempre
així i que, en tot cas, el paviment s’hauria d’aixecar fins a la
seva alçada. Després de la indagació de persones expertes, es resol
que la pedra no sigui demolida sinó que s’aliniïn una sèrie de
pedres sense sobresortir del salt per tal de resoldre el problema.

Quod est actum Gerunde ultima die mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.
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Pere Ronia, notari públic per autoritat reial per tot el domini del mo-
narca, coadjutor de l’ofici de la Batllia General de Catalunya i escrivà
jurat del discret Guillem de Lledó, escrivà major de l’esmentat ofici.

Registre específic: 455.
Tinta esvanida per abrasió en cinc línies. Altres numeracions: Registrado de
número 183, 564. 295 × 362 mm.

660

1396, juny, 8. Girona

Àpoca atorgada per Joan d’Om, domer de l’església de Cassà, a favor
de Bernat Miquel i Guillem Celerí, clergues de la seu de Girona,
i de Joan Blijard i Jaume Seguer, de Llambilles, com a marmes-
sors testamentaris del difunt Bonanat Blijard, domer de l’església
de Llambilles, en la qual reconeix que ha rebut 12 sous per a
la celebració de misses.

Gerunde octava die mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 430.

1396, juny, 8. Girona

Àpoca atorgada per Ademar de Trilla, domer de l’església de Cassà
de la Selva, a favor de Bernat Miquel i Guillem Celerí, clergues
de la seu de Girona, i de Joan Blijard i Jaume Seguer, de
Llambilles, com a marmessors testamentaris del difunt Bonanat
Blijard, domer de l’església de Llambilles, en la qual reconeix que
ha rebut 12 sous barcelonesos per misses que havien estat
celebrades a l’església de Llambilles.

Gerunde octava die mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.

Berenguer Capella, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 431.
Mutilat per la part dreta on figuraven altres àpoques, probablement per l’oblació
de misses. Altres numeracions: 566. 377 × 328 mm.
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661

1396, octubre, 19. Anglès

Àpoca atorgada per Bernat Agustí, ciutadà de Girona, a favor de Pere
d’Alou i els seus, de la parròquia d’Anglès, en la qual reconeix
que ha rebut 40 lliures de moneda barcelonesa de tern que havia
reconegut deure-li en debitori (Pere de Colomer, notari, 14 de
juliol de 1396).

Actum est hoc in loco de Anglesio decima nona die octobris
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.

Pere de Colomer, notari públic.

Registre específic: 429.
Altres numeracions: 567. 114 × 365 mm.

662

1397, febrer, 22. Salitja

Venda atorgada per Martí Boades, de la parròquia de Salitja, a favor
d’Arnau Sitjar i la seva esposa Antònia, de la parròquia
d’Estanyol, en franc alou, de dues peces de terra alodials que té
a la parròquia d’Estanyol, al lloc anomenat puig Grenyol. Una,
anomenada camp del puig Grenyol, afronta, a orient, amb l’honor
d’en Blanc, d’Estanyol; a migdia, amb l’honor d’en Fortià,  també
d’Estanyol; a occident, amb la feixa de Falgueres també objecte
d’aquesta venda, i a cerç, amb l’honor del mas Esteve. L’altra,
anomenada feixa de Falgueres, que fou de les pertinences del mas
Falgueres de Mont, de Brunyola, afronta, a orient, amb la peça
anterior; a migdia, amb l’honor de la borda Soler d’Estanyol,
mitjançant un rec; a occident, amb una altra honor del venedor,
anomenada Campmora, tinguda per Francesc Samsó, ciutadà de
Girona, i a cerç, amb l’honor que el venedor té pel prior de Santa
Maria del Coll i per l’ardiaca de la Selva de la seu de Girona.
El preu és de 140 lliures i mitja barceloneses de moneda de tern.
Per la primera terra se salva un cens anual de 6 sous i 6 diners
barcelonesos per l’aniversari instituït pel difunt Guillem de Riera,
avi del venedor, a l’església de Sant Martí Sapresa. Per la segona,
un cens al beneficiat de l’altar de Sant Miquel de l’església de
Brunyola de 12 diners barcelonesos menuts anuals. El comprador
tindria dues tasques dels esplets de les esmentades terres.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc in porticho mansi Buades parrochie de Saligia
termini castri de Bruneola die vicesima secunda mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo
septimo.

Jaume Agustí, notari públic de Brunyola per l’Almoina del Pa de
la Seu de Girona.

Registres específics: 394 i 395.
Altres numeracions: 568. 840 × 322 mm.

663

1397, febrer, 22. Salitja

Venda atorgada per Martí Boades, de la parròquia de Salitja, a favor
d’Arnau Sitjar i la seva esposa Antònia, de la parròquia d’Es-
tanyol, de dues peces de terra que foren del difunt Pere Ferrer,
d’Estanyol, tingudes per Francesc Samsó, ciutadà de Girona.
Una, situada al lloc anomenat les vinyes de sota el puig Grenyol,
a migdia de l’esmentat puig, de dos jornals i mig d’extensió. A
orient, afronta amb l’honor del mas Esteve, d’Estanyol; a migdia,
part amb una altra honor del venedor, tinguda per l’ardiaca de
la Selva, de les pertinences del mas Andreu d’Estanyol, i part amb
l’honor del mas Reig d’Estanyol; a occident, amb l’honor del mas
Pujol, que posseeix l’hereu del mas de Coll, d’Estanyol, i a cerç,
part amb l’honor del mas Coll, que fou de propietat del mas Pujol,
i part amb el mateix mas. L’altra, anomenada camp de l’Aulina
d’en Reig, de dos jornals de bou d’extensió, afronta, a orient, amb
la peça anomenada feixa d’en Falgueres, venuda amb un altre
instrument; a migdia, amb l’honor del mas Soler, d’Estanyol; a
occident, part amb l’honor del mas Morell d’Estanyol i part amb
una altra honor del venedor tinguda pel prior del monestir del
Coll i que fou de les pertinences del mas Andreu d’Estanyol. El
preu és de 20 lliures barceloneses de tern i se salva el dret i domini
directe de Francesc Samsó quant a terços, lluïsmes, foriscapis,
fermances, fadigues, empares, dret de retenir i altres drets de
domini directe. Per la primera es pagarà un cens de 12 diners
menuts barcelonesos, 6 per Sant Pere i Sant Feliu i 6 per Nadal.
Per la segona, 3 sous anuals, 18 diners per Sant Pere i Sant Feliu
i 18 per Nadal. Aquestes peces no podrien incorporar-se ni al
mas del comprador ni a cap altre mas o borda.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc in manso Buades parrochie de Saligia termini
castri de Bruneola vicesima secunda die mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo.

Jaume Agustí, notari públic de Brunyola per l’Almoina del Pa de
la Seu de Girona.

Registres específics: 407 i 408.
Altres numeracions: 570. 663 × 313 mm.

664

1397, febrer, 22. Salitja

Venda atorgada per Martí Boades, de la parròquia de Salitja, a favor
d’Arnau Sitjar i la seva esposa Antònia, de la parròquia
d’Estanyol, d’una peça de terra, situada a Estanyol, al lloc
anomenat vinyes del puig Grenyol. A orient, afronta part amb
l’honor del comprador anomenada feixa de Falgueres, que li havia
venut el mateix dia, i part amb una altra honor del comprador
anomenada camp del puig Grenyol; a migdia, amb una altra
honor del comprador que li havia venut, tinguda pel prior del
Coll; a occident, part amb l’honor del mas Reig d’Estanyol i part
amb l’honor del comprador tinguda per Francesc Samsó, i a cerç,
part amb l’honor del mas Esteve d’Estanyol i part amb l’honor
del comprador tinguda per Francesc Samsó. El preu de venda
és 70 sous barcelonesos de tern, i se salva el dret i domini directe
de l’ardiaca de la Selva de la seu de Girona pel que fa a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fermances, fadigues, dret de retenir
i altres drets de domini directe i dues tasques del pa i una dels
raïms, la dècima i primícia i un cens anual als hereus del mas
de Coll d’Estanyol per Sant Pere i Sant Feliu de 6 diners
barcelonesos en ajuda dels censos que presten a l’església
d’Estanyol.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in manso Buades, parrochie de Saligia termini
castri de Bruneola vicesima secunda die mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo.

Jaume Agustí, notari públic de Brunyola per l’Almoina del Pa de
la Seu de Girona.

Registres específics: 424 i 425.
Altres numeracions: 569. 602 × 307 mm.
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665

1397, juny, 24. Barcelona

Àpoca atorgada per Francesc de la Via, mercader de Barcelona, en
la qual reconeix que ha rebut de Pere de Terrades, clavari dels
jurats de Girona, 11 lliures, 4 sous i 11 diners de moneda
barcelonesa de tern: 9 lliures, 7 sous i 6 diners per la compra
de nou canes de tafetà verd per a folrar unes gramalles de drap
daurat que els jurats havien encarregat per als legats, nuncis
o ambaixadors enviats a Barcelona el dia de la festa de l’arri-
bada del rei Martí, procedent de Sicília; 1 lliura i 16 sous per
la seva confecció, i 1 sou i 6 diners per l’elaboració d’un es-
cut de la ciutat de Girona per col·locar a la casa on van
allotjar-se.

Actum est hoc Barchinone quarta die mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo.

Bernat Nadal, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 464.
Altres numeracions: 571. 149 × 281 mm.

666

1397, desembre, 7

Procura atorgada per la Universitat de Girona, congregada segons
costum, a favor de Guillem Domenge, doctor en lleis de Girona,
per tal que pugui vendre i alienar 2.054 florins d’or aragonesos,
dels quals 1.904 es destinarien a pagar la redempció de l’exèrcit
de la ciutat, que havia estat convocat pel monarca contra el
vescomtat de Castelló i el comte de Foix, i els 150 restants a cobrir
les despeses que es produïssin per obtenir l’esmentada quantitat
mitjançant la venda de censals. Comptaven amb permís del rei
donat mitjançant instrument de 14 d’agost de 1397.

Die septima decembris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo nonagesimo septimo.

Guillem de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 752.
Document cancel·lat. Altres numeracions: 572. 675 × 537 mm.
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667

1398, juny, 3

Nota amb el contingut següent:

Tercia die iuni anno a nativitate domini M CCC XC VIII fuit
facta instrumentum apoche de XX libris per en Pere Serra, pro-
curador d’en Salvador Codina clerga del altar de Sent Sabestian an
Arnau Cigar de Stayol.

Registre específic: 417.
Anava unit al pergamí número 636, amb una agulla de ferro. 49 × 152 mm.

668

1398, agost, 16. Saragossa

Sentència dictada pel rei Martí I i, en nom seu, per Maties Castelló,
doctor en lleis, conseller i sotscanceller reial, en nom del rei
Martí, sobre el litigi que enfrontava els representants de la
Universitat de la Pera, d’una banda, i els jurats de la ciutat
de Girona, de l’altra, representats pels seus enviats Francesc
Adroer i Narcís de la Via, i llegida per l’escrivà reial Narcís
Castell en el convent dels predicadors de la ciutat de Saragos-
sa. Declara nul el privilegi donat el 31 d’octubre de 1396 per
la reina Maria en què atorgava als prohoms de la Universitat
i singulars de la Pera autorització per construir sense cap
impediment murs, fossars, torres i altres edificis per tancar
i rodejar l’esmentat lloc. L’anul·la perquè els homes de la Pera
eren de la recol·lecta de Girona i contribuïen a la construcció
dels murs d’aquesta ciutat. A més, el rei Joan ja havia prohibit
als homes de la Pera romandre en aquesta població en temps
de guerra.

In quadam domo capituli fratrum predicatorum civitatis Ce-
sarauguste [...] die veneris sexta decima mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo regnique
nostri tertio.

Narcís Castell, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
rei.

Registre específic: 453.
Altres numeracions: Registrado de número 159, 573. 354 × 517 mm.
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669

1398, agost, 26. Barcelona

Venda atorgada per Joan Valls, assaonador de Barcelona, a favor de
Francesc Nadal, assaonador de Girona, d’un alberg amb drets
i pertinences situat al Mercadal de Girona. A orient, afronta amb
l’alberg dels hereus de Bonanat Dalmell, draper difunt; a migdia,
amb la plaça del Mercadal; a occident, amb l’alberg d’Arnau
Mestre, assaonador de Girona, i a cerç, amb el de l’hereu del difunt
Sala, sabater de Girona. El tenia per compra a Caterina, esposa
de Ferrer Alís, peixater de Girona (venda en poder de Francesc
de Cantallops, notari públic de Girona) i sota domini del benefici
que el difunt Pere de Vanera, clergue d’Amer, va instituir al
monestir de Santa Maria d’Amer, al qual han de pagar un cens
de 18 sous barcelonesos de tern anuals per Nadal.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Barchinone vicesima sexta die augusti anno a
nativitate Domini millesimo CCC nonagesimo octavo.

Berenguer Armengol, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registres específics: 432 i 433.
Altres numeracions: 574. 480 × 494 mm.

670

Segle XIV

Constitució de dot atorgat per Pau Boscà i Antoni Boscà, habitants
de Roses; Jaume Oliveres, de Vilajoan, i Elionor, vídua de Joan
Boscà, sastre del mateix lloc, a favor d’Antoni Fuster, menor
d’edat, blanquer de Castelló, fill d’Antoni Fuster, com a futur
marit d’Isabel, neboda de Pau, Antoni i Jaume.

La part que correspondria a la datació està tallada.

[...] notaria d’en Bofill de Castelló d’Empúries.

Registre específic: 2627.
Falta la part esquerra del pergamí. Forats. 311 × 350 mm.

671

Segle XV

Venda de censal atorgada per Joan Marcó, de Girona, i Caterina, la
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seva esposa, a favor de Jaume Colomer, prevere i canonge de
la seu de Girona, en nom propi. Li venen un censal de 30 sous
rendals i 30 lliures de preu.

Falta la part on es llegiria la data.

Nicolau Roca.

Registre específic: 3015.
És un fragment de la part superior del pergamí. 94 × 309 mm.

672

Segle XV

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel [Vilar], apotecari, com a síndics i procuradors del
Consell de la Universitat de Girona, a favor de Nicolaua, esposa
de Pere [...], hereva universal del difunt Pere de Pont, notari de
Girona. La compradora paga amb 20.000 sous procedents de la
lluïció d’un censal de 1.000 sous de pensió anual que fou venut
al seu pare el 3 d’abril de 14[...]. Els venedors esmerçaran els
diners en la lluïció i reducció d’altres censals de major preu i
interès.

Falta la part on es llegiria la datació i el notari.

Registre específic: 3030.
Són dos fragments. Falta la part dreta i inferior del document. 817 × 509 mm.

673

Segle XV. Barcelona

Sotsestabliment emfitèutic atorgat per Caterina, esposa de Baltasar
Cabeza, mercader de Barcelona, amb consentiment i voluntat del
seu marit, a favor de Bartomeu Font, tapiner de Barcelona. Li
cedeix en emfiteusi unes cases amb cortals, una situada al car-
rer de la Tapineria i l’altra en un carreró que va de l’esmentat
carrer a la plaça de l’Oli. Les tenia per donació de Miquel Despès,
habitant d’Agramunt, vegueria d’Urgell (document en poder de
Joan Jaume Ortigo, oriünd de Barcelona, notari per tot el domini
reial). Eren tingudes per l’Almoina dels Pobres de la seu de
Barcelona i el seu procurador amb un cens de 54 sous anuals
per la festa de Santa Maria de setembre. A orient, afronten amb
el carreró esmentat i amb l’honor d’Elionor, vídua de Salvador
Vila, fuster; a occident, amb el carrer de la Tapineria, i a cerç,
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amb l’honor de l’esmentada Elionor. A canvi, pagaria un cens
anual de 5 lliures i 4 sous de moneda barcelonesa per Santa Maria
de setembre, quantitat que ja incloïa el cens que es devia a
l’Almoina. L’atorgant reconeix que ha rebut un parell de tapins
d’entrada. Francesc Ferrer i Joan Espuny, canonges de Barcelona,
signen el document com a administradors de l’esmentada
Almoina.

Actum est hoc Barchinone die mensis augusti anno [...].

Miquel Sans, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 3032.
Falta la part dreta del document. 410 × 484 mm.

674

Segle XV. Girona

Testament de Pere Lledó, menor d’edat, sabater de Girona. Escull com
a marmessors Berenguer [...] i Francesca, esposa del testador.
Fa llegats a la Creu Major i a l’església de Sant Feliu, pel dret
de sepultura; a Bernat Vidal, prevere; als convents de Sant
Domènec, Sant Francesc, el Carme i la Mercè de Girona, per a
la celebració de misses; a l’Hospital Nou; per a almoines als
pobres; a Alamanda Rabasseda i Francesca Sunyer, de Bescanó,
les seves germanes; a Jaume Lledó, de Sant Martí Sapresa; a Pere
Lledó i a Cecília, els seus pares; a Martí Lledó, el seu germà;
a Francesca, la seva esposa, i als fills que poguessin venir.
Nomena com a hereva universal la seva filla. Si aquesta moria
sense descendència, la substituiria Jaume Lledó, germà del
testador.

Actum est hoc Gerunde die [...].

[...], substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 3036.
Falta la part esquerra del document, forats i tinta esvanida per abrasió. 485
× 351 mm.

675

1400, febrer, 20. Girona

Àpoca atorgada per Joan Bels, blanquer de Girona, a favor de Pere
d’Illa, sabater de Girona, el seu sogre, en la qual reconeix que
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ha rebut, en diversos pagaments, 90 lliures de moneda barce-
lonesa que eren part de 100 lliures que Pere d’Illa i Margarida,
la seva esposa, havien reconegut deure-li per raó del dot de la
seva filla, esposa de l’atorgant, segons debitori de 18 d’octubre
de 1394 subscrit per Pere de Pont. S’exceptuen els restants 10
sous que encara falta pagar.

Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo.

Pere de Pont, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 913.
139 × 225 mm.

676

1400, febrer, 28. Girona

Àpoca atorgada per Martí Artau, paraire de Girona, a favor de Joan
Mestre, de Campllong, en la qual reconeix que ha rebut 405 sous
barcelonesos de tern al més-dient per la venda a l’esmentat Joan
Mestre i a Berenguer Reixac, de Campllong, de diverses terres i
possessions del mas Artau d’aquesta parròquia.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo.

És còpia simple.

Registre específic: 2640.

1400, febrer, 28. Girona

Àpoca atorgada per Martí Artau, paraire de Girona, a favor de
Berenguer Reixac, de Campllong, en la qual reconeix que ha rebut
14 lliures barceloneses de tern al més-dient per la venda que li
havia fet de diverses possessions del mas Artau de Campllong.

[Actum est hoc] Gerunde vicesima octava die mensis febroarii
anno a [nativitate Domini millesimo] quadringentesimo.

És còpia simple.

Registre específic: 2643.



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 511

1400, abril, 14. Girona

Àpoca atorgada per Martí Artau, paraire de Girona, a favor de Joan
Mestre, de Campllong, en la qual reconeix que ha rebut 100 sous
barcelonesos de tern al més-dient per la venda a l’esmentat Joan
Mestre i a Berenguer Reixac, de Campllong, de diverses terres i
possessions del mas Artau d’aquesta parròquia.

Actum est hoc Gerunde quartadecima die aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo.

És còpia simple.

Registre específic: 2641.

1400, abril, 14. Girona

Àpoca atorgada per Martí Artau, paraire de Girona, a favor de Joan
Mestre, de Campllong, en la qual reconeix que ha rebut 12 lliu-
res barceloneses de tern i mitja que quedaven per pagar del preu
de la venda a l’esmentat Joan Mestre i a Berenguer Reixac, de
Campllong, de diverses possessions del mas Artau d’aquesta
parròquia.

Actum est hoc Gerunde prima [...] anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo.

És còpia simple.

Registre específic: 2642.

1400, octubre, 11. Girona

Àpoca atorgada per Martí Artau, paraire de Girona, a favor de
[Berenguer Reixac], de Campllong, en la qual reconeix que ha
rebut 6 lliures i 15 sous barcelonesos de tern que li havia quedat
a deure per Sant Pere i Sant Feliu per la venda de diverses
possessions del mas Artau de Campllong.

[Actum est hoc] Gerunde, undecima die octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringe[ntesimo].

És còpia simple.

Registre específic: 2644.
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Posterior a 1400

Àpoca atorgada per Caterina, esposa de Jaume de Pou, menor, de
Llambilles, a favor de Berenguer Reixac, de Campllong, en la qual
reconeix que ha rebut 100 sous barcelonesos que li havia quedat
a deure per Sant Pere i Sant Feliu en nom de Martí Artau, paraire
de Girona, per raó d’una quantitat del dot que li havia de ser
pagada dels béns del mas Artau de Campllong.

Falta la part que correspondria a la datació.

És còpia simple.

Registre específic: 2645.
Falta la part inferior i dreta. Fou utilitzat com a tapes d’un llibre titulat Imposicions.
Nicolau Roca, 1446. A la part del pèl hi ha un escut de la ciutat de Girona. 289
× 368 mm.

677

1400, març, 1. Saragossa

Àpoca atorgada per Ramon de Comes, conseller i protonotari reial,
a favor dels jurats, consellers i prohoms de la Universitat de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut de Narcís de la Via,
com a nunci de la Universitat, 250 florins d’or d’Aragó que
Guillem Domenge, doctor en lleis, també com a nunci de la
Universitat, li havia promès pagar el 7 de maig de 1399, per raó
d’alguns capítols atorgats pel rei a favor de la lluïció i redempció
del patrimoni reial que havia estat alienat a la diòcesi de Girona.
Aquesta quantitat constava al llibre de rebudes de l’escrivania
el 20 de gener de 1400.

Quod est actum Cesarauguste prima die marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo.

Jaume de Bassagais, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 591.
201 × 240 mm.

678

1400, agost, 13. Girona

Remissió de deute atorgada per Pere de Terrades, ciutadà de Girona,
a favor de Joan Julià, forner de Girona, i de la seva esposa
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Caterina, referida als diners i altres drets que li devien pel lloguer
d’uns forns situats al carrer de les Ballesteries de Girona.

Actum est hoc Gerunde tertiadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo quadrigentesimo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 3029.
Molts forats a la part dreta. 195 × 289 mm.

679

1400, octubre, 26. Barcelona

Lloació atorgada pel rei Martí I de l’instrument presentat per Ra-
mon Alemany, de Cervelló, cavaller, camarlenc i governador
general de Catalunya, i Pere de Santmartí, doctor en lleis, com
a consellers reials i procuradors reials, per recuperar la juris-
dicció reial alienada de les batllies i vegueries de Girona, Be-
salú, Camprodon i bisbat de Girona, segons document datat
a Barcelona l’11 de juny de 1400 i contingut en el present
document. Es respectava el contingut de la procura feta a
Nicolau Moratons, conseller reial i promotor dels negocis de
la Cort, ardiaca de [...unyana]; Andreu Urgellès, llicenciat en
decrets, prevere del Capítol de la seu de Girona, com a vicari
general i oficial del bisbe de Girona; Arnau de Gurb, canonge
del Capítol de la seu de Girona, en representació del Capítol,
i Bernat de Reixac, Joan Medir, Narcís Albert, Pere Planell i
Pere Collell, els cinc jurats que aquest any hi havia a la ciutat
de Girona. Fou llegit de viva veu per Guillem Cili, notari reial
per tot el domini del monarca, i contenia cinquanta-sis capítols
amb les ordinacions i provisions acordades sobre la lluïció,
redempció, recuperació i reintegració al patrimoni reial de les
parròquies, viles, castells i llocs següents: Corçà, Sant Sadurní,
Púbol, la Pera, Pedrinyà, Cassà de Pelràs, Flaçà, Mollet, Sant
Martí Vell, Orriols, Sant Andreu del Vilar, Palol de Revardit, la
Mota, Riudellots de la Creu, Ravós, Sant Andreu del Terri, Sant
Medir, Sarrià, Paret Rufí, Taialà, Salt, Palau, Montilivi, Palol
d’Onyar, Vilanna, Brunyola, Sant Martí Sapresa, Sant Dalmai,
Vilobí, Salitja, vila d’Amer, Sant Climent d’Amer, Sant Genís,
Sant Julià de Lloret, Sant Julià del Llor, veïnat de Cabanes, San-
ta Cecília de les Serres, Sobre-roca, Sant Esteve de Llémena,
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Sant Daniel de Maifré, Granollers, la vall d’Hostoles, la terra
de Gelabert de Cruïlles i els seus hereus (Peratallada, Regencós,
Esclanyà, Begur, Torrent, Sant Cebrià dels Alls, Sant Cebrià
de Lledó, Santa Pellaia, Santa Àgueda i altres llocs de dit no-
ble), Monells (de Joan d’Empúries), Palau-sator, Cassà de la
Selva, Llagostera i Caulès i altres llocs i parròquies, pactats el
2 d’octubre de 1400 i posat per escrit per Antoni Font, notari
reial per tot el domini del monarca per les parts esmentades
(procuradors del monarca, del bisbe, de la ciutat i del Capítol,
en aquesta ocasió Bernat Descamps i Arnau de Gurb, canon-
ges). S’hi acorden les normes a seguir i s’hi estableix que les
redempcions les facin els procuradors reials Ramon Alemany,
de Cervelló, Pere de Santmartí o aquells que per a això siguin
diputats pel monarca. El procurador hauria d’actuar amb ple
coneixement i d’acord amb vuit persones, dos en representació
del rei, dos en representació de l’Església, dos de part dels ju-
rats i dos en representació dels pagesos dels llocs o parròquies
redimits o per redimir que contribueixin en les esmentades re-
dempcions, no revocables. S’elegiren Pere Desvern i Pere Terrades,
ciutadans de Girona, de part del rei; Arnau de Gurb, canonge,
i Andreu Urgellès, llicenciat en decrets del Capítol de la seu,
per part de l’Església, i Bernat de Reixac i Joan Medir, ciutadans
de Girona, per part de la ciutat.

Quod est datum et actum in maiori palatio regio civitatis
Barcinone vicesima sexta die octobris anno a nativitate Domini
milesimo quadringentesimo.

Guillem Pons, secretari reial i notari públic per tot el domini del rei.

Registre específic: 2234.
Són cinc pergamins cosits. 2.931 × 580 mm.

680

1401, gener, 24. Barcelona

Requeriment fet pel rei Martí I en què prohibeix, a súplica dels jurats
de la Universitat de Girona, que qualsevol ciutadà o habitant
de l’esmentada ciutat que degui diners a la Universitat, als jurats
o al clavari, en nom d’aquesta o perquè hi estiguin obligats per
raó de l’administració de la clavaria, sindicat, col·lecta de talles,
mostassaferia o per una altra raó, pugui ser escollit per formar
part del Consell de la Universitat o hi pugui tenir ofici, honor
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o benefici, i els declara inhàbils fins que restitueixin íntegrament
el deute sota pena de 2.000 florins.

Datum Barchinone vicesima quarta die ianuarii anno a nati-
vitate Domini MCCCC primo regnique nostri sexto.

Registre específic: 1338.
Altres numeracions: Registrado de número 185, 9. 330 × 431 mm.

681

1401, febrer, 2. Sant Sadurní de l’Heura

Testament de Pere Cassà, del Rissec, parròquia de Sant Sadurní, en
el qual nomena com a marmessors Berenguer, el seu fill; Joan
Moratell, del Rissec, i el sagristà de l’església de Sant Sadurní.
Escull sepultura al cementiri de l’església de Sant Sadurní a la
qual deixa diners per a misses, dret de sepultura, torxes del
Corpus, ciris, a cada rotlle i al llum de l’Almoina. També en dóna
per a una almoina als pobres que es distribuirà a la porta del
seu alberg i a l’altar de la capella de Sant Joan de Salelles de
l’esmentada parròquia, per a ornaments. Institueix un aniversari
a l’església de Sant Sadurní que celebraran el sagristà, dos domers
i el clergue de la confraria de la capella de Sant Joan de Salelles,
pel qual assigna 3 sous i 2 diners de cens sobre una feixa de
terra que té en franc alou a Sant Sadurní, al lloc anomenat pla
del Trabau. A orient, afronta amb l’honor de Joan Bancells; a
migdia, amb el camí; a occident, amb l’honor del testador, i a
cerç, amb l’honor de Pere Berenguer. Deixa diners als seus fills
Joan, Pere, Caterina, Margarida i Francesca i als seus néts. No-
mena com a hereu universal Berenguer, el seu fill, i Joan, Pere,
Caterina, Margarida i Francesca com a substituts, per aquest
ordre. Berenguer, l’hereu, ho lloa i signa.

Actum est hoc infra parrochia Sancti Saturnini secunda die
ffebruarii anno a nativitate Domini quadringentesimo primo.

Francesc d’Anglada, sagristà de l’església de Sant Sadurní.

Registre específic: 1336.
572 × 377 mm.

682

1401, setembre, 4. Viladasens

Heretament atorgat per Agnès, vídua de Berenguer Teixidor, de
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Viladasens, a favor de Joan Teixidor, el seu fill. Li dóna tots
els seus béns i drets. En cas de mort del beneficiari sense
descendència legítima o si aquesta no arribava a l’edat de
testar, els béns els recuperarà la seva mare, llevat d’una quan-
titat de la qual el donatari podrà disposar en testament. La
donant es reserva 100 sous barcelonesos per disposar en
testament.

Actum est hoc in parrochia Ville Asinorum quarta die
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 583.
Carta partida per ABC. 251 × 378 mm.

683

1401, setembre, 4. Viladasens

Heretament atorgat per Pere Martí d’Avall, del veïnat de la Móra de
Viladasens, i la seva esposa Brunissenda, a favor de Francesca,
llur filla, amb motiu de les seves núpcies. Li donen tots llurs
béns mobles i immobles amb la condició de continuar-ne essent
senyors i usufructuaris i, en cas de discòrdia, se’n reserven la
meitat. Si Francesca moria sense descendència, els béns havien
de tornar als donants o a qui aquests disposessin, exceptuades
20 lliures amb les quals la donatària podria testar. Pere Martí
es reserva 15 lliures i Brunissenda 20 per disposar en testament.
Si els atorgants tenien més fills s’havien d’heretar amb els béns
esmentats.

Actum est hoc in parrochia de Villasinorum quarta die
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 606.
Carta partida per ABC. 265 × 374 mm.
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684

1401, setembre, 4. Viladasens

Capitulacions matrimonials de Joan Teixidor, fill del difunt
Berenguer Teixidor, de la parròquia de Viladasens, i d’Agnès,
la seva esposa, amb Francesca, filla de Pere Martí d’Avall, de
la Móra, parròquia de Viladasens, i de Brunissenda, la seva
esposa. Joan lliura a Francesca, en donació propter nuptias,
25 lliures barceloneses de tern. Si la precedia en la mort, li dei-
xa 100 sous barcelonesos i es reserva la resta per fer les seves
últimes voluntats. Francesca li lliura, en concepte de dot, una
quantitat equivalent dels seus béns amb unes condicions sem-
blants i d’acord amb les clàusules contingudes en l’instrument
d’heretament que els seus pares li havien atorgat. Per garantir
la restitució de la donació per raó de matrimoni i els 100 sous,
obliga tots i cadascun dels seus béns. Mentre no es fes la de-
volució, Joan Teixidor tindria l’usdefruit dels béns de la seva
esposa.

Actum est hoc in dicta parroquia de Villeasinorum quarta die
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 605.
Carta partida per ABC. 330 × 297 mm.

685

1401, setembre, 4. Viladasens

Duplicat per ABC de les capitulacions matrimonials anteriors.

Actum est hoc in parrochia Villaasinorum quarta die sep-
tembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 611.
261 × 350 mm.
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686

1401, setembre, 4. Viladasens

Donació inter vivos atorgada per Ramon Julià, de la Móra, parròquia
de Viladasens, i Francesca, la seva esposa, a favor de la seva
filla Joana, en concepte d’heretat i llegítima paterna i materna,
del mas anomenat d’en Reig, situat a Mollet, amb totes les
possessions, els diners que havien estat pagats per l’atorgant per
raó del mas i els deutes i càrregues. Pertanyia a Francesca per
dret de successió. Si moria sense descendència legítima havia de
tornar-ho als donants o a qui disposessin llevat de 30 lliures amb
les quals podria fer les seves voluntats. Es reserva el dret de
continuar-ne essent senyora i usufructuària. En cas de discòrdia
se’n reserva la meitat.

Actum est hoc in parrochia de Villaasinorum quarta die
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del di-
funt Jaspert de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 608.
Carta partida per ABC. 298 × 326 mm.

687

1401, setembre, 4. Viladasens

Definició atorgada per Joana, filla de Ramon Julià i de Francesca,
la seva esposa, amb consentiment i voluntat de Miquel Olivet,
el seu espòs, a favor dels seus pares, de tots els seus drets per
heretat i llegítima paterna, materna i suplement o per qual-
sevol altra raó. A canvi, rep el mas Reig de la parròquia de
Mollet.

Actum est hoc in parrochia Villaasinorum quarta die septembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo.

Bernat Pintor, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 607.
Mal estat de conservació. Tinta esvanida. 193 × 382 mm.
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688

1402, febrer, 20. Barcelona

Procura atorgada per Berenguer Maçanet, mercader de Barcelona, a
favor de Jaumet Garrot, mercader habitant de Barcelona, per tal
que pugui demanar, exigir i rebre dels consellers de la Universitat
de Girona el que se li devia per raó d’una càrrega de blat que
ell havia fet portar amb la barca d’Antoni Caixer, de Sant Feliu
de Guíxols, des del regne de França fins a Barcelona, i que els
esmentats consellers l’havien fet descarregar a la vila de Sant Feliu
de Guíxols i portar a Girona. Podria firmar l’àpoca o àpoques
corresponents.

Actum est hoc Barchinone vicesima die mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo secundo.

Bernat Tintorer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 1986.
Trobat com a reforç en el Manual d’Acords núm. 36 de 1401-1403. 179 ×
243 mm.

689

1402, juny, 23. València

Provisió del rei Martí I en la qual ordena al veguer, sotsveguer
o lloctinents, que si Eimeric de la Via, llicenciat en lleis i
jutge ordinari de Girona, persisteix en la seva pretensió de
tenir certa jurisdicció en la parròquia de Constantins, vegueria
de Girona, i vol ampliar-la en perjudici de la jurisdicció
reial, s’utilitzi la plena jurisdicció reial a l’esmentada parrò-
quia, que se l’exclogui de l’exercici de jutge ordinari de Girona
i que aquest càrrec sigui conferit a Guillem Domenge, doctor
en lleis.

Datum Valencie XXIII die iunii anno a nativitate Domini mi-
llesimo quadringentesimo secundo.

Trasllat: Gerunde vicesima sexta die mensis madii anno a na-
tivitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tertio.

Maties, sotscanceller.

El trasllat és còpia simple. Fou autoritzat per decret de Bernat
Guardiola, doctor en lleis, jutge ordinari de Girona.
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Registre específic: 1993.
Original en paper. 268 × 271 mm.

690

1402, agost, 2. Garriguella

Venda atorgada per Miquel Genís, àlies Coma, de Rabós, a favor de
Ponç Illes, del mateix lloc, d’una peça de terra d’una vessana
d’extensió situada al lloc anomenat Sestrec. El preu és de 15 lliu-
res malgoreses i se salva el dret per mitja vessana de Pere de Pradell
i per l’altra, de l’ofici de l’infermeria del monestir de Sant Quirze
de Colera.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Garriguella secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo secundo.

Antoni Pagès, notari públic per autoritat dels diputats [...] per tot
el domini del comtat d’Empúries.

Registres específics: 774 i 775.
Falta la part dreta. 321 × 357 mm.

691

14[.]3

Àpoca atorgada per Angelina, vídua de Pere Sacosta, escrivà de la Casa
Reial i ciutadà de Barcelona, a favor dels jurats i la ciutat de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut 330 florins d’or d’Aragó
d’una quantitat superior que li devien.

Actum [...] nativitate Domini millesimo [quadringentesimo] [...]
tercio.

[...] de Pou, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1606.
Manca la part esquerra del document. 257 × 235 mm.

692

1403, abril, 19. Cabanes

Testament de Joana, esposa de Bernat Teixidor, de Cabanes, en el
qual nomena com a marmessors Nicolau Roca i Andreu Figuera,
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ambdós de Cabanes, i el seu marit. Escull sepultura al cementiri
de l’església de Sant Vicenç de Cabanes a la qual deixa diners
per a la celebració de misses el dia de la sepultura, novenal i
aniversari. També en dóna a Pere Joan, clergue de Cabanes, el
seu germà, per a misses; per a misses per redimir l’ànima del
seu pare i la del difunt Pere Joan, domer de Figueres; a la confra-
ria de Sant Antoni de Cabanes, a les Ànimes del Purgatori de
l’esmentada església i per donar una almoina de pa. Fa llegats
pecuniaris a Elisenda, la seva mare; a Pere Joan i Francesc Joan,
germans seus; a Francesca, la seva germana, esposa de Guillem
Ros, de Roses; als marmessors; a Vicenç, el seu fill, i a Eulàlia,
filla de Pere Teixidor, difunt, la seva cunyada. Nomena Jaume,
fill seu, com a hereu universal. Si moria sense fills legítims o
aquests no arribaven a l’edat de testar, el substituirien Vicenç,
un altre fill seu; Francesc Joan, el seu germà; Francesca, la seva
germana; Pere Joan, el seu germà, i Elisenda, la seva mare, per
aquest ordre.

Actum est joc in dicto castro de Cabanis die decima nona aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertio.

Pere Avinyó, per autoritat de Joana, comtessa d’Empúries i senyo-
ra del castell de Cabanes i termes, d’un testament trobat en els
protocols de l’esmentada notaria que no havia estat posat en forma
pública.

Registre específic: 1349.
390 × 294 mm.

693

1403, juny, 7. Girona

Venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni, Joan de Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de Girona, com
a síndics i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciu-
tat (procura de 7 de desembre de 1402 en poder del notari Gui-
llem de Donç), per lluir, redimir o disminuir les càrregues i els
interessos que paga la ciutat, a favor de Jaume Frugell, escrivà
de Girona, com a major oferent. Li venen un censal de 1.100 sous
barcelonesos de tern de cens anual pel preu de 1.186 lliures que
s’invertirien de la següent manera: 800 lliures per lluir un cen-
sal de 400 lliures de cens anual que Jaume Beuda, ciutadà de
Girona, com a síndic i procurador de l’esmentada Universitat,
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havia venut a Jaume Frugell per 800 lliures barceloneses (30
d’octubre de 1386); 230 lliures per pagar interessos endarrerits
del censal anterior; 28 lliures per lluir un censal de 40 sous de
cens anual que Francesc de Segurioles, com a procurador de la
Universitat, havia venut a Jaume Frugell per 28 lliures (18 de
març de 1390); 13 lliures en pagament dels interessos d’aquest
censal; 13 lliures, 19 sous i 1 diner per raó de la lluïció d’un
censal de 31 sous i 6 diners de cens que Francesc de Segurioles
havia venut a Pere Vilar, fuster de Girona (10 de març de 1390);
69 lliures, 9 sous i 11 diners per pagar els interessos d’un censal
de 31 sous anuals d’interès que el difunt Pere Ferrer, procu-
rador de la Universitat, va vendre a Arnau Veciati, de Medinyà
(18 de desembre de 1380) i que pertanyia a Pere de Brugueroles,
ciutadà de Girona, i 31 lliures per cobrir les despeses per raó
d’aquest sindicat.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde septima die mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertio.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 1357 i 3048.
Són tres pergamins cosits. 2.399 × 623 mm.

694

1403, juliol, 12. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona (procura d’1 de desembre
de 1402 closa pel notari Pere Pinós) i com a procuradors de
diversos singulars de l’esmentada Universitat (Guillem de Donç,
notari, 7 de setembre de 1402), a favor de Francesc Carrer, diaca
de l’església de Sant Llorenç d’Adri; Berenguer Sesarques i
Berenguer de Boscdemont, com a obrers de l’esmentada església
i en nom del benefici diaconal, amb consentiment de Miquel
Gil, prevere beneficiat de Sant Martí Sacosta de Girona, hereu
universal del difunt Ponç de Cabrera, tubicinator de Barcelona.
Els venen un censal de 141 sous i 4 diners anuals de pensió
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i 141 lliures, 6 sous i 8 diners de preu. Paguen 100 lliures amb
els diners procedents de la lluïció i redempció d’un altre censal
de 8 lliures anuals que havia estat donat per Ponç de Cabrera
al benefici esmentat amb certes condicions. Aquest censal havia
estat venut pel difunt Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
com a procurador de la Universitat de la ciutat, a Narcís Valls,
fill del difunt Guillem Valls, flequer de Girona, pel preu de 112
lliures barceloneses de tern el 9 de setembre de 1390 (Pere Pinós,
notari), i Ponç de Cabrera l’havia obtingut i cedit al benefici
esmentat. Les restants 41 lliures, 6 sous i 8 diners procedien de
l’interès corresponent als rèdits de 5 anys i 4 mesos d’aquest censal
redimit, pel període que anava des del 9 de març de 1398 fins
al 9 de juliol de 1403.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde duodecima die mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertio.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes del difunt Pere Pinós,
notari.

Registres específics: 2850 i 2851.
545 × 430 mm.

695

1403, juliol, 31. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de
Girona, com a procuradors de la Universitat de l’esmentada
ciutat, a favor de Guerau Estruç, ciutadà de Girona, fill i hereu
del difunt Lluís Estruç, el seu pare difunt, ciutadà de Girona
(testament de 8 de desembre de 1392, en poder de Pere Pinós,
notari). Li venen un censal de 16 lliures i 11 sous de cens anual
pel preu de 346 lliures que invertirien de la següent manera: 55
lliures per lluir 55 sous de cens anual d’un censal de 105 sous
anuals que els difunts Guillem Hospital i Bartomeu Benet,
ciutadans, com a procuradors de l’esmentada Universitat, ven-
gueren a Caterina, vídua de Ramon Riera, paraire de Girona,
per 105 lliures de preu (6 d’octubre de 1377) i que aquesta havia
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venut al pare de l’esmentat Guerau (9 d’agost de 1379); 6 lliures,
3 sous i 9 diners per pagar els interessos de dos anys i tres
mesos del censal anterior; 108 lliures, 10 sous i 6 diners per
lluir un censal que Guillem Hospital i Bartomeu Benet, com
a procuradors de l’esmentada Universitat, vengueren a Lluís
Estruç pel mateix preu (21 d’octubre de 1377); 12 lliures i 3 sous
per pagar l’interès de dos anys del censal anterior; 150 lliures
per lluir 9 lliures, 6 sous i 5 diners anuals que els mateixos
procuradors van vendre a Ramon de la Via, llicenciat en decrets
(29 de gener de 1378), i que aquest i la seva esposa Margarida
van donar a Caterina, llur filla, esposa de l’esmentat Guerau
(21 de gener de 1401) la qual, al seu torn, el cedí al seu marit,
i 13 lliures, 19 sous i 7 diners per pagar els censos deguts
d’aquest últim censal.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die tricesima prima die iulii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tercio.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.

Registres específics: 1340 i 1341.
771 × 595 mm.

696

1403, agost, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni,
Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans
de Girona, com a procuradors i síndics de la Universitat de
l’esmentada ciutat (procura d’1 de desembre de 1402 en poder
de Pere Pinós, notari de Girona) i com a procuradors de diversos
singulars (procura de 7 de desembre de 1402 en poder de Guillem
de Donç, notari de Girona), a favor de Constança, esposa de
Pere Galceran de Cartellà, donzell, i del mateix Pere Galceran.
A Constança li venen un censal de 50 lliures de moneda
barcelonesa de cens i 21.000 sous de preu, i al seu espòs un
de 10 lliures barceloneses de cens i 4.000 sous de preu. Els ator-
gants destinaran l’import a la lluïció i redempció de dos cen-
sals que en total pujaven 29.450 sous de preu i l’interès degut
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era de 255 lliures, 5 sous i 7 diners. El primer era de 555 sous
anuals i fou venut per Bartomeu Benet i Guillem Hospital,
com a síndics de la Universitat de l’esmentada ciutat, a Joan
de Riera i als seus successors, per 388 lliures i 10 sous (Bonanat
Nadal, 17 d’octubre de 1377). El segon, de 1.084 sous anuals,
fou venut pels esmentats síndics a Joan Riera pel preu de 1.084
lliures (Bonanat Nadal, 17 d’octubre de 1377). Els redimeixen
a Joan Riera i a Francesca, la seva esposa, com a tutora de
Bernat, llur fill; a Antònia, esposa de Pere Seguer, de Jafre, i
a Pere Malver, com a tutor de Guillem, fill i hereu de Francesc
Malver, de la Bisbal.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde octava die mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertio.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona, de les notes del notari
Guillem de Donç, impedit per malaltia.

Registres específics: 2150 i 2151.

1403, agost, 9. Girona

Declaració de Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de
Segurioles i Pere Benet, ciutadans de Girona, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, davant d’Arnau de
Colomer, batxiller en decrets, prevere del Capítol de la seu, com
a regent de l’Oficialat de Girona, i en presència de Pere Galceran
de Cartellà, donzell, en nom propi i com a procurador de
Constança, la seva esposa, reunits a l’alberg de Francesc de
Segurioles. Es comprometen a complir els terminis i clàusules
del document de venda mitjançant el qual ells mateixos havien
venut dos censals als esmentats esposos, un pel preu de 21.000
sous i l’altre per 4.000 sous, lloen la venda i reconeixen que han
rebut els diners.

Die nona mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tertio.

Berenguer Vidal, clergue, notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 2152.
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1403, agost, 9

Declaració de Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de
Segurioles i Pere Benet, ciutadans de Girona, com a síndics i
procuradors de la ciutat, davant Eimeric de la Via, llicenciat en
lleis i jutge ordinari de Girona, i en presència de Pere Galceran
de Cartellà, donzell, en nom propi i com a procurador de
Constança, la seva esposa, reunits a l’alberg de Francesc de
Segurioles. Es comprometen a complir els terminis i clàusules
del document de venda mitjançant el qual ells mateixos havien
venut dos censals als esmentats esposos, un pel preu de 21.000
sous i l’altre per 4.000 sous, lloen la venda i reconeixen que han
rebut els diners.

Die iovis nona mensis augusti anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo tertio.

Ramon Renart, escrivà per autoritat reial, regent de l’escrivania de
la Cort, vegueria i batllia de Girona, per Bartomeu d’Avellaneda,
escrivà.

Registre específic: 2153.
Són cinc pergamins cosits. 3.961 × 715 mm.

697

1403, novembre, 28. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de
Girona, com a procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat
(procura de 7 de desembre de 1402), per lluir o reduir diversos
censals amb què la ciutat estava obligada, a favor de fra Guillem
Carrera, prior del convent dels frares predicadors de Girona. Li
venen un censal de 84 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa
de tern de cens anual i 45.200 sous de preu, quantitat que
distribuirien de la següent manera: 147 lliures, 13 sous i 4 diners
per lluir un censal de 7 lliures, 7 sous i 8 diners de cens que
els difunts Guillem d’Hospital i Bartomeu Benet, ciutadans de
Girona, com a procuradors i síndics de la Universitat vengueren
al difunt Nicolau Bayer, ciutadà de Girona, per 147 lliures, 13
sous i 4 diners (Bonanat Nadal, notari de Girona, 1 de desembre
de 1377); 714 lliures i 10 sous per lluir un censal de 35 lliures,
14 sous i 6 diners de cens anual que els esmentats Bartomeu
Benet i Guillem d’Hospital havien venut a Francesca, vídua de
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Guillem Pere de Reixac, ciutadà de Girona, pel preu de 714 lliures
i 10 sous (Bonanat Nadal, notari de Girona, 8 de març de 1378);
140 lliures per lluir un censal de 7 lliures de cens anual que els
mateixos procuradors havien venut a Margarida, esposa de
Guillem de Vinyoles, jurisperit difunt de Girona, en nom de
Guillem de Vinyoles, el seu fill, difunt, per 140 lliures (Bonanat
Nadal, notari de Girona, 20 d’octubre de 1377); 225 lliures i 5
sous per lluir 11 lliures, 5 sous i 3 diners de cens anual que
foren d’un censal de 1.005 sous anuals que els esmentats
procuradors vengueren a Brunissenda, vídua d’Eimeric de la Via,
ciutadà de Girona, i a Eimeric de la Via, llur fill, per 1.005 lliures
(Bonanat Nadal, notari de Girona, 7 d’abril de 1378); 54 lliures
i 15 sous per lluir 54 sous i 9 diners de cens anual d’un censal
de 10 lliures, 4 sous i 9 diners de cens que els mateixos
procuradors havien venut a Berenguer d’Hospital, ciutadà de
Girona, per 204 lliures i 15 sous (Bonanat Nadal, notari de
Girona, 17 d’octubre de 1377); 45 lliures per lluir un censal
de 35 sous anuals i un altre de 10 sous anuals que Narcís de
la Via, ciutadà de Girona, com a procurador de la Universitat
va vendre al convent esmentat per un total de 45 lliures (Pere
Pinós, notari de Girona, 23 de juny de 1391); 568 lliures per
lluir 33 lliures, 10 sous i 15 diners de cens anual d’un censal
de 34 lliures, 10 sous i 5 diners que Guillem d’Hospital i Bartomeu
Benet vengueren a Francesca, vídua de Berenguer Eimeric,
argenter de Girona, per 588 lliures (Bonanat Nadal, notari de
Girona, 9 de novembre de 1377); 231 lliures per lluir 16 lliures
i 10 sous que el difunt Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
com a procurador de la Universitat, va vendre a Francesca, vídua
de Berenguer Eimeric, argenter de Girona, per 231 lliures (Pere
Pinós, notari de Girona, 10 de novembre de 1390), i 120 lliures
per lluir un censal de 10 lliures de cens anual que els dits
procuradors van vendre al convent esmentat per 200 lliures
(Bonanat Nadal, notari de Girona, 10 d’abril de 1378). De la resta,
amb 80 lliures vendrien 40 sous de cens anual als marmessors
de l’últim testament de Berenguer Eimeric o als procuradors dels
aniversaris del monestir de Sant Martí Sacosta de Girona per
un aniversari que va fundar-hi, i 13 lliures, 16 sous i 8 diners
s’esmerçarien a pagar les despeses i salaris generades pels
esmentats procuradors i altres despeses que se’n poguessin
derivar.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde vicesima octava die novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tercio.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes de Guillem de Donç, notari per la mateixa
autoritat, absent per malaltia.

Registres específics: 740 i 741.
Són tres pergamins cosits. 2.109 × 606 mm.

698

1404, gener, 30

Presentació i publicació ordenada per Antoni Vallmanya, verguer, com
a procurador dels jurats de Girona, en presència de Berenguer
de Queixans, donzell i veguer de Girona; Eimeric de la Via,
llicenciat en lleis i jutge ordinari de l’esmentada ciutat; Francesc
Jofre, escrivà jurat de la Cort Reial de Girona substitut de Bar-
tomeu d’Avellaneda, escrivà major de l’esmentada Cort, i dels tes-
timonis Joan Saurí, Pere Terradell i Narcís de la Via. Presenta un
capítol de cort, anomenat del Pariatge, aprovat pel rei Martí I,
que es trobava inclòs en un procés original en poder del notari
Pere Despont, per tal que l’incorporessin en el procés de la causa
entre Joan de Santfeliu, donzell i comissari de la reina Maria,
diputat per fer demandes als prelats, universitats, col·legis i
persones del Principat de Catalunya i el regne de Mallorca, amb
motiu del matrimoni del rei de Sicília, primogènit, amb Blanca,
filla del rei de Navarra, i per les despeses fetes per raó de l’anada
al regne de Sicília, d’una banda, i el jurats de la ciutat de Girona
i singulars d’algunes parròquies i viles de la vegueria de Giro-
na, de l’altra. Demana que es facin diversos instruments d’aquest
acte.

Mercurii qua computabatur tricesima die mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto.

Ramon Renart, escrivà per autoritat reial de l’escrivania de la Cort,
vegueria i batllia de Girona, substitut de Bartomeu d’Avellaneda,
notari major i escrivà de l’esmentada Cort.

Registre específic: 2947.
En llatí i català. 923 × 694 mm.
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699

1404, març, 5. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles, Pere Benet, ciutadans de Girona,
com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona i en nom
dels jurats i prohoms (procura d’1 de desembre de 1402 closa
per Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
(Guillem de Donç, notari, 7 de desembre), a favor d’Antoni de
Font, clergue beneficiat de la seu de Girona, com a administrador
de l’almoina fundada pel difunt Guillem de Cornellà, canonge,
paborde de novembre de l’esmentada seu. Li venen un censal de
13 lliures, 6 sous i 8 diners de moneda barcelonesa de tern de
cens anual i 8.000 sous de preu que paga amb diners obtinguts
de la lluïció d’un altre censal de major interès que la Universi-
tat pagava a l’esmentada almoina i que els jurats i Consell de
la ciutat havien venut a Beatriu, vídua de Francesc de Terrades,
jurisperit de Girona, com a procuradora de Francesc de Terrades,
el seu fill (Ramon de Bruguera, notari de Girona, 4 de març de
1352).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde quinta die marcii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quarto.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona i escrivà del Consell, de les notes del
difunt Guillem de Donç, notari dels jurats.

Registres específics: 1864 i 1865.
Són dos pergamins cosits. 1.089 × 373 mm.

700

1404, setembre, 25. Girona

Venda atorgada per Pere Guillem Galí, fuster de Girona, a favor
d’Antoni Boix, peixater de la mateixa ciutat, en lliure i franc
alou, d’un alberg que té a la plaça del Mercadal de Girona, prop
de les fonts. A orient, afronta amb el carrer vers l’Onyar; a
migdia, amb un altre alberg mitjançant paret mitgera comuna;
a occident, amb l’alberg de Guillem Barril, fuster de Girona,
i a cerç, amb la plaça. El preu és de 100 lliures barceloneses
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de tern i se salva la prestació als aniversaris de la seu de 30
sous sense altres drets. Bartomeva, esposa de l’atorgant, ho lloa
i firma.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima quinta die septembris anno
a nativitate Domini millessimo quadringentesimo quarto.

Roger de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de Jau-
me de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registres específics: 1351 i 1352.
444 × 483 mm.

701

1405, març, 17. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Martí, a súplica dels nuncis de la
Universitat de Girona, de tots els privilegis, franqueses, llibertats,
immunitats i bons usos que havien estat concedits als jurats,
prohoms, Universitat i singulars de l’esmentada ciutat i de la vila
de Sant Feliu com a membre de la ciutat, pels seus predecessors.
Mana al seu primogènit Martí, rei de Sicília, al governador general
de Catalunya, al veguer i al batlle de Girona i a altres oficials
que observin aquesta confirmació.

Datum Barchinone decima septima die marcii anno a nativitate
Domini millesimo CCCC quinto regni nostri decimo.

Bartomeu Gras, escrivà reial.

Registre específic: 1335.
336 × 480 mm.

702

1405, març, 18. Barcelona

Confirmació atorgada per la reina Maria, consort del rei, com a
procuradora general del príncep Martí, rei de Sicília, el seu
primogènit, dels privilegis concedits a la ciutat de Girona i a la
vila de Sant Feliu, carrer de l’esmentada ciutat, a petició dels
jurats, prohoms i Universitat de Girona. Mana al seu fill que
observi, ratifiqui i confirmi aquestes concessions d’acord amb
document donat a Barcelona el 7 de març de 1405.
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Datum Barchinone decimaoctava die marcii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Guillem Pons.

Registre específic: 1350.
Altres numeracions: Registrado de número 187. 631 × 472 mm.

703

1405, març, 18. Barcelona

Trasllat de la confirmació de privilegis atorgada pel rei Martí I a favor
de la ciutat de Girona i de la vila de Sant Feliu com a part de la
ciutat, donada a Barcelona el 17 de març de 1405, i de la lloació
i confirmació de la reina Maria, esposa de l’anterior, com a pro-
curadora de l’infant Martí, rei de Sicília, fill i successor del rei.

Datum Barchinone decimaoctava die marcii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Trasllat de 13 de gener de 1413. Pere Pinós, notari públic de Girona
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, difunt notari públic de Girona, amb testificació dels connotaris
Miquel Pere i Roger de Donç, autoritzat per Guillem Ricard,
llicenciat en lleis i jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 1337.
Altres numeracions: Registrado de número 126, 75, 4. 390 × 519 mm.

704

1405, març, 30. Barcelona

Promesa feta pel rei Martí I a favor dels jurats i prohoms de la
Universitat de Girona i de la vila de Sant Feliu, que el donatiu
atorgat per la ciutat amb motiu del matrimoni del primogènit
Martí amb Blanca de Sicília no representaria cap perjudici per
als privilegis i immunitats que tenien atorgats i que ell mateix
havia confirmat.

Datum Barchinone tricesima die marcii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Bartomeu Gras.

Registre específic: 1339.
Altres numeracions: Registrado de número 188. 245 × 450 mm.
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705

1405, maig, 11. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de Segurioles, ciutadà
de Girona, i Joan de Donç, mercader de Girona, com a procuradors
i síndics de la Universitat de l’esmentada ciutat, escollits en una
reunió a la casa anomenada l’Hostal del convent de Sant Fran-
cesc (procura d’1 de desembre de 1402 closa per Pere Pinós, no-
tari), i com a procuradors de diversos singulars (procura de 7 de
desembre de 1402 closa per Guillem de Donç). Venen un censal
de 23 lliures i 6 sous barcelonesos de cens anual i 570 lliures i
6 sous de preu a Caterina, esposa de Joan [...] de Margarit, donzell
domiciliat a Girona, preu que invertiran en la lluïció de diversos
censals i violaris de major interès que paga la ciutat.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde undecima mensis madi anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat, de les notes del notari Guillem de Donç.

Registres específics: 2911 i 2912.
Tinta molt feble en la part central del pergamí. 873 × 658 mm.

706

1405, juliol, 11. Cabanes

Capitulacions matrimonials de Bernat Teixidor, amb Guillema, filla
d’Arnau Mitjà, de Cabanes, que fou esposa de Guillem Teylloni,
del mateix lloc, fetes després de la consumació del matrimoni.
Guillema, amb consentiment i voluntat del seu pare, aporta com
a dot 29 lliures melgoreses, 10 de les quals s’haurien d’invertir
en compres i en cas de mort sense descendència caldria retornar-
les al seu pare o hereus. Bernat fa donació propter nuptias d’una
quantitat equivalent dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots
i cadascun dels seus béns i drets i la devolució s’hauria de fer
en el termini d’un any a comptar des de la dissolució del
matrimoni. Mentre no el recuperés, Guillema disposaria dels béns
en dret d’hipoteca. Bernat podria fer servir les 10 lliures restants
del dot però les hauria d’assegurar amb un amic per cada part
com a testimoni.
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Actum est hoc in dicto castro de Cabanis die undecima julii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Pere Avinyó, per autoritat de Joana, comtessa d’Empúries i senyora
del castell de Cabanes.

Registre específic: 1639.
Carta partida per ABC. 395 × 295 mm.

707

1405, desembre, 21. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bartomeu Riembau, de
Sarrià, i la seva esposa Flor, a favor de Brunissenda, esposa
de Pere Oliva, causídic de Girona, d’un censal de 34 sous i 10 di-
ners de moneda barcelonesa de tern i 25 lliures de preu. Andreu
Riembau, àlies Serra, de Taialà, germà del venedor; Bernat
Pericàs, pedrer de Girona; Guillem Saurí, de Medinyà; Ramon
Deulofeu, de Montagut, parròquia de Sant Julià de Ramis, i
Guillem Busquets, de la parròquia de Montfullà, s’erigeixen en
fidejussors.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima prima die decembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinto.

Nicolau Masdevall, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona, de les notes
del difunt Francesc Vidal, notari de Girona.

Registres específics: 1845 i 1846.

1405, desembre, 22. Girona

Reconeixement subscrit per Bartomeu Riembau, de la parròquia de
Sarrià, en nom propi i com a procurador de Flor, la seva esposa,
com a principals, i Andreu Riembau, germà de l’anterior; Bernat
Pericàs, Guillem Saurí, Ramon Deulofeu i Guillem Busquets,
com a fidejussors; a favor de Brunissenda, esposa de Pere Oliva,
causídic de Girona. Reconeixen l’obligació d’haver-li de pagar els
35 sous i 10 diners d’un censal venut el dia 21 d’aquest mes
i any.
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Die martis vicesima secunda decembris anno a nativitate
Domini millessimo quadringentesimo quinto.

Joan de Font, notari per autoritat reial, substitut de Bernat de
Bordils, senyor útil i escrivà de la Cort, vegueria i batllia de Girona,
d’un llibre d’obligacions de l’esmentada escrivania.

Registre específic: 1847.
Són dos pergamins cosits. 732 × 640 mm.

708

14[.]6, gener, 26. Barcelona

Àpoca atorgada per Francesc Pallarès, cavaller domiciliat a Barcelona,
com a procurador i receptor dels drets de cena de l’infant Joan,
príncep d’Astúries i duc de Girona, a favor d’Arnau i Pere
Carabús, jurats de la Universitat de Cervià, en la qual reconeix
que ha rebut 8 lliures, 18 sous i 8 diners de moneda barcelonesa
pel concepte esmentat: 4 lliures, 3 sous i 4 diners corresponien a
l’any 1485; 4 lliures, 3 sous i 4 diners, a l’any 1486, i 12 sous,
a despeses de la Cort. L’esmentada Universitat havia estat con-
demnada a pagar aquestes quantitats endarrerides per sentència
donada per Perot Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona.

Actum est hoc Barchinone XXVI die mensis ianuarii ano a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo [...] sexto.

Pere Bell-lloc, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 604.
264 × 419 mm.

709

1406, novembre, 18. Girona

Composició amigable entre Jaume Lledó, de Sant [Martí Sapresa],
terme de Brunyola, i Francesca, la seva cunyada, ara esposa de
Martí Torrent, esposa en primeres núpcies del difunt Pere Lledó,
sabater oriünd de l’esmentada parròquia, germà de l’atorgant.
Francesca era hereva universal de la difunta Caterina, filla seva,
i de l’esmentat Pere, d’acord amb el testament d’aquesta. Jaume
era hereu dels béns del seu germà instituït en segon lloc, per mort
de l’esmentada Caterina (testament de Pere Lledó clos per
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Francesc Vidal, notari de Girona, el 9 d’agost de 1397). Francesca
reclamava, com a hereva universal de la seva filla, la meitat de
l’heretat per raó de llegítima i altres drets que pertocaven a
l’esmentada Caterina. En l’acord, Francesca cedeix el lloc i dret
que tenia en tres censals i es compromet a pagar els deutes i
càrregues que poguessin provenir de la citada herència, a més
de 18 lliures, 14 sous i 6 diners que donaria directament a Jaume
Lledó. Aquest, per la seva part, absol i defineix a Francesca tot
el dret que li pugui correspondre dels béns que foren del seu germà
i renuncia al dret d’iniciar qualsevol causa contra ella. Els censals
cedits són: un de 7 sous i 2 diners de moneda barcelonesa anuals
que Bonanat Tria, de Salitja, va vendre a Caterina pel preu de
100 sous barcelonesos del qual eren fidejussors Francesc Crosa,
de Salitja, i Antoni Devesa, de Sant Dalmai (Berenguer Capella,
notari de Girona, 10 de gener de 1404); un de 7 sous i 2 diners
anuals que Guillem Pere Olivella, de Brunyola, va vendre a
Caterina per 100 sous (Berenguer Capella, notari de Girona, 12
de maig de 1405), i un de 7 sous i 2 diners anuals que Guillem
Folgueres de Munt, també de Brunyola, va vendre a Caterina per
100 sous (Francesc Vidal, notari, 9 d’abril de 1405).

Actum est hoc Gerunde die decima octava novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexto.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2752.
Carta partida per ABC. Forats en la meitat superior dreta. 613 × 399 mm.

710

1407, juliol, 1. Girona

Venda atorgada a Pere Puig-amalric, de Viladasens, a favor de Joan
Martí, del veïnat de la Móra de Viladasens, d’una peça de terra
amb vinya plantada pel comprador, situada a la mateixa
parròquia, al lloc anomenat la Plana, i tinguda per l’Almoina del
Pa de la seu. A orient, una part afronta amb l’honor d’en Candell
i una altra amb l’honor del venedor; a migdia, una part amb
l’honor de Bernat Miquel i l’altra amb l’honor de Pere Taimar;
a occident, amb l’honor d’en Julià, mitjançant el torrent, i a cerç,
amb l’honor del comprador i amb l’honor de l’esmentat Julià.
El preu és de 50 sous barcelonesos i la venda es fa salvant el
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dret de l’Almoina del Pa de la seu de Girona quant a terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe i un cens als
venedors per Sant Pere i Sant Feliu de 4 diners barcelonesos pels
censos que presta a l’esmentada Almoina.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde prima die julii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo septimo.

Francesc Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 549 i 550.
Anava cosit per la part inferior. Altres numeracions: N. 16. 459 × 364 mm.

711

1408, gener, 5. Girona

Venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics de la
Universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer de 1417 en
poder de Pere Pinós), per redimir censals que la Universitat de
Girona havia contret o permutar-los amb altres d’interès més
baix, amb permís atorgat pel rei Alfons donat a Poblet el 5 de
maig de 1416, a favor de Bernat Samsó, ciutadà de Girona. Li
venen un censal de 6 lliures i 5 sous barcelonesos de tern de
cens anual pel preu de 150 lliures barceloneses que s’utilitzarien
per a la redempció del censal de 46 sous anuals que Francesc
de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet,
com a síndics de l’esmentada Universitat, havien venut a
Margarida, vídua de Pere Berenguer Estruç, ciutadà de Girona,
pel preu de 406 lliures, el 18 de maig de 1403.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde quinta die ianuarii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo octavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell, de les notes rebudes pel
difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 1856 i 1857.
705 × 656 mm.
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712

1408, agost, 27. Barcelona

Reparatio escripturae, ordenada pel rei Martí I a petició dels jurats
i prohoms de la ciutat de Girona, del privilegi concedit pel seu
predecessor, el rei Jaume I, a favor dels ciutadans i habitants
de Girona, en què afranquia persones i mercaderies de lleuda,
peatge, portatge, usatge, tolta, consuetud (nova o vella, estatuïda
o per estatuir), i de tot pes, per tots els llocs i regnes de la seva
dominació, donat a Barcelona el 12 d’abril de 1232. Ordena als
seus oficials i súbdits que hi atorguin el mateix valor que
l’original.

Datum Barchinone XXVII die augusti anno a nativitate Domini
M CCC octavo.

Gabriel Segarra.

Registre específic: 2589.

Conserva part del segell. Notes: In gratiarum XVIII, En lo libre Vert en Car-
tes VI. Altres numeracions: Registrado de número 12. 310 × 529 mm.

713

1408, octubre, 29. Girona

Venda atorgada per Guillem Llobet, d’Estanyol, i la seva esposa
Caterina, a favor d’Arnau Sitjar i la seva esposa Antònia, també
d’Estanyol, d’un quadró de terra de prop de mitja vessana
d’extensió, anomenat Quadró del Celler, situat a la mateixa
parròquia. A orient, afronta amb l’honor dels venedors mitjançant
torrent; a migdia, una part amb l’hort del mas Companyó a través
del camí reial i l’altra amb el torrent Marroc; a occident, amb
l’honor del mas Morell, i a cerç, amb l’honor del comprador.
També li venen una feixa de terra anomenada feixa del Presseguer,
de mitja vessana d’extensió, situada a la mateixa parròquia que
afronta a orient, migdia i occident amb l’honor del comprador
i, a cerç, amb la del venedor. El preu és de 16 lliures barceloneses
i se salva el dret i domini directe del paborde de l’Almoina del
Pa de la seu quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres de domini
directe, una tasca pel quadró i dues tasques per la feixa. Signa
Martí de Berguedà, paborde de l’Almoina del Pa de la seu.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde vicesima nona die mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octavo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 601 i 602.
473 × 625 mm.

714

1410, febrer, 6

Requeriment presentat per Bonanat de Pla, Nicolau Mas i Pere
Hospital, com a jurats de la vila de Sant Feliu de Guíxols, a
Berenguer de Montagut, conseller reial i governador del Princi-
pat de Catalunya, en presència dels prohoms de l’esmentada
vila, Bernat Sadurní, jutge ordinari, i Guillem Barceló, batlle.
Demanen que l’esmentat Berenguer de Montagut i els seus
oficials s’abstinguin de conèixer i castigar els crims i delictes
a l’esmentada vila i d’imposar penes pecuniàries. Al·leguen que
Sant Feliu és membre de la ciutat de Girona i que gaudeix
dels mateixos privilegis i immunitats; per demostrar-ho, apor-
ten trasllat del privilegi reial del rei Pere III de 10 de juny de
1354.

Die veneris [...] septima dies mensis febroarii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimo.

Joan Andreu, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1637.
Són dos pergamins cosits. Altres numeracions: 194, 114. 1.337 × 622 mm.

715

1410, febrer, 7

Protesta presentada per Antoni Vallmanya, com a verguer i procurador
dels jurats de la ciutat de Girona, a Berenguer de Montagut,
cavaller, com a conseller reial i regent de l’ofici de Governació
del Principat de Catalunya. Es presenta a Sant Feliu de Guíxols
en una cambra de l’alberg d’Antoni Vives, mercader de l’esmentada
vila, en presència de notari i testimonis i de Bernat Sadurní, jutge
ordinari de l’esmentada vila, com a assessor del regent per
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absència de Bernat d’Olivera, llicenciat en lleis, assessor titular
d’aquest ofici, amb permís de l’esmentat Berenguer de Montagut.
Aquest últim pretenia fer servir l’ofici de governador a la vila de
Sant Feliu de Guíxols per reservar-se totes les causes criminals
i penes pecuniàries en aquesta població. Els jurats de Girona
consideraven que la seva actuació violava els drets i privilegis
reials concedits als habitants i a la ciutat de Girona, atès que
Sant Feliu de Guíxols era part i carrer de la ciutat. Aquests
privilegis establien que cap comissari o oficial reial no podia
conèixer els crims comesos a Girona per ciutadans o habitants
de la mateixa ciutat llevat del governador de Catalunya, càrrec
que exercia Guerau Alemany, de Cervelló, el procurador general
o el batlle general de Catalunya si no és que els crims fossin per
falsificació de moneda, heretgia, sodomia o crim de lesa majestat.
Acompanyava la protesta amb diversos privilegis concedits a la
ciutat pels reis Pere III i Joan I (6 de desembre de 1339, 10 abril
de 1351, 28 de març de 1351, 6 de gener de 1354 i 16 d’agost
de 1390).

Die veneris circa horam vesperorum qua computabatur et erat
septima dies mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo decimo.

Joan Andreu, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 2787.
En català i llatí. Són dos pergamins cosits. 1.105 × 647 mm.

716

1410, abril, 5

Protesta i apel·lació interposades pels jurats de Girona contra la
sentència que el jutge ordinari de la ciutat havia dictat sobre
la causa entre Antoni Costa, argenter de Barcelona, representat
pel seu germà Guillem Costa, clergue de Girona, d’una banda,
i els jurats de la ciutat de l’altra. La sentència condemnava la
Universitat de Girona a pagar una quantitat a Joan de Donç,
com a possessor de la cessió de Francesc de Begudà, de Castelló
d’Empúries, en la qual Antoni Costa i Pere de Santmartí hi tenien
certs drets.

Die sabbati intitulata quinta mensis aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimo.
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Ramon Pere, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Bordils, senyor útil i escrivà de l’escrivania de la batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 2960.
634 × 711 mm.

717

1410, agost. Fornells de la Selva

Testament de Bartomeu Francesc Cases, de Fornells, en el qual escull
com a marmessors el sagristà de Sant Cugat de Fornells, i Andreu
Cases, germans seus. Vol ser enterrat al cementiri de l’església
de Sant Cugat de Fornells, a la qual deixa diners per a misses
i dret de sepultura. També en dóna als altars de Sant Cugat, Sant
Nicolau, Sant Abdó i Sant Senén i Santa Maria, i per a una almoina
de pa. Fa llegats pecuniaris als seus fillols i filloles; a Bernat Cases,
el seu germà; a Francesca [...], i als seus nebots. Nomena Andreu
Cases, de Fornells, el seu germà, com a hereu universal.

Actum est hoc in manso Cases parrochie de For[nellis] [...] ma
tercia augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
decimo.

Pere Garcia, prevere sagristà de Sant Cugat de Fornells.

Registre específic: 748.
Falta part del marge dret. Registre específic: 748 204 × 302 mm.

718

1410, novembre, 8. Verges

Àpoca atorgada per Magdalena, esposa de Berenguer de Llabià, donzell,
a favor de Miquel de Santacecília, ciutadà i clavari de la ciutat
de Girona, en la qual reconeix que ha rebut 23 lliures i 6 sous
barcelonesos de tern que li devia la Universitat de Girona pel
pagament d’un termini vençut el 4 de juliol passat del censal de
46 lliures i 12 sous anuals que l’esmentada Universitat li prestava.

Actum est hoc in castro de Virginibus die octava mensis novem-
bris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo.

Francesc Guinard, notari públic regent de la notaria dels castells
de Verges, la Tallada, Bellcaire i els seus termes, per autoritat de
Pere d’Empúries, senyor d’aquests castells.
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Registre específic: 1342.
130 × 366 mm.

719

1411, maig, 11. Girona

Venda en subhasta pública atorgada per Joana, filla i hereva quant
a la meitat dels béns del difunt Francesc Nadal, assaonador de
Girona, en nom propi, i Bartomeu Nadal, sabater de Girona, com
a procurador de Pere Nadal, escrivà de Castelló d’Empúries, tutor
de Bartomeva, filla i hereva quant a l’altra meitat de les
possessions de l’esmentat difunt (testament de 7 de març de 1410
en poder de Bonanat Nadal, notari de Girona), a favor de Pere
Pedrer, assaonador de Girona, atès que era qui més havia ofert.
Venen un alberg, situat a la plaça de les Fonts del Mercadal de
Girona, que havia estat venut el 1398 al pare de l’esmentada Joana
per Joan Valls, assaonador de Barcelona, i que era tingut pel
benefici instituït pel difunt Pere de Vanera, clergue, a l’església
del monestir de Santa Maria d’Amer. A orient, afronta amb un
alberg del difunt Bonanat Calmell, draper, i que ara pertany a
Caterina, vídua d’Arnau Castelló, corder; a migdia, amb la plaça;
a occident, amb l’alberg de l’hereu del difunt Francesc Mestre,
assaonador, i a cerç, amb l’alberg d’en Sala, sabater de Girona.
El preu de la venda és de 67 lliures de moneda barcelonesa de
tern i se salva el dret de l’esmentat benefici quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fermances, dret de fadiga i altres
drets reials i un cens anual de 13 sous barcelonesos de tern per
Nadal. La venda es fa per decret de Guillem Ricard, llicenciat
en lleis i jutge ordinari de Girona perquè l’heretat de Francesc
Nadal estava obligada a prestar a Bernat Teixidor, ciutadà de
Girona, un censal de 52 sous anuals que havia comprat per 52
lliures tot i que hi havia diners disponibles. La subhasta fou feta
per Vidal d’Alou, corredor d’orella.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde undecima die madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo undecimo.

Pere Cervià, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 852 i 853.
Són dos pergamins cosits. 794 × 361 mm.
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720

1411, agost, 7. Girona

Venda atorgada per Guillem Andreu, del veïnat de Mata de Viladasens,
i la seva esposa Joana, senyora útil i propietària del mas Andreu
d’aquesta parròquia, a favor de Joan Martí, del veïnat de la Móra
de Viladasens, d’una feixa de terra situada a la mateixa parrò-
quia al lloc anomenat Comes de Mata. A orient i occident, afronta
amb camins; a migdia, una part amb l’honor d’en Gifre i una
altra amb l’honor de Pere Martí d’Amunt, del veïnat de la Móra,
i a cerç, amb una altra honor que li havien venut el mateix dia
amb un altre instrument. El preu és de 9 lliures i 6 sous de
moneda barcelonesa i se salva el dret i domini del senyor directe.
Maria, esposa de Dalmau Guillem Pere, de la parròquia de Sant
Jordi Desvalls, germana de Joana, consent la venda i defineix
qualsevol dret que li pogués correspondre amb el vistiplau del
seu marit. Signen Bernat de Vilar, prevere, com a paborde de
gener de la seu de Girona, i Francesc Pedret, prevere beneficiat
de la seu, com a un dels protectors dels aniversaris presbiterals
de l’esmentada seu, ja que aquesta terra els havia estat capbrevada
el 1419.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde septimo die mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo undecimo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 577 i 578.
El cognom Gifre consta en el document com a Giffre. Anava cosit per la part
superior i la inferior. 577 × 390 mm.

721

1411, agost, 7. Girona

Venda atorgada per Guillem Andreu, del veïnat de Mata de Viladasens,
i la seva esposa Joana, senyora útil i propietària del mas Andreu
d’aquesta parròquia, a favor de Joan Martí, del veïnat de la Móra
de Viladasens, d’una feixa de terra que tenen en lliure i franc
alou al lloc anomenat Comes de Mata. A orient i occident, afron-
ta amb el camí; a migdia, amb una altra honor dels venedors
que li han venut el mateix dia amb instrument diferent, i a cerç,
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amb l’honor de Ramon Julià, de Viladasens. El preu és de 100
sous barcelonesos de tern, i se salva un cens als venedors i hereus
de 14 diners de moneda barcelonesa de tern per Nadal, per raó
d’un cens de 2 sous que aquests presten al benefici de la confraria
de la capella de Sant Martí de la Móra i al clergue obtentor de
l’esmentat benefici. Signa Bernat de Vilar, prevere, com a paborde
de la pabordia de gener de la seu de Girona, possessora del domini
directe del mas Andreu. Maria, germana de Joana, i Dalmau
Guillem Pere, de Sant Jordi Desvalls, el seu marit, lloen i firmen
la venda.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde septima die mensis augusti anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo undecimo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 589 i 590.
Anava cosit per la part superior i inferior. 623 × 392 mm.

722

1412, […], 27. Girona

Insolutumdació atorgada per Dolça, vídua de Joan Miró, de Palau-
sator, a favor de Nicolau Cantó, ciutadà de Girona, fill del difunt
Pere Cantó, jurisperit de Girona, de dos censals. El primer, de
600 sous de moneda barcelonesa de cens i 600 lliures de preu,
li vengueren Francesc de Santceloni, Joan Riera i Pere Benet,
ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics de la ciutat
(Pere Pinós, notari, 17 de maig de 1408). Els cedeix també les
8 lliures i 5 sous que li devien d’interès. El segon, de 220 sous
de pensió anual i 220 lliures de preu, li vengué Francesc de
Santceloni, Joan Riera, Pere Benet i Francesc de Segurioles, com
a síndics de la ciutat de Girona (Guillem de Donç, notari, 7 de
setembre de 1403). Com en el cas anterior, també els cedeix els
interessos endarrerits que pujaven 8 lliures, 17 sous i 2 diners.
Aquesta insolutumdació es fa per pagar la part que restava dels
17.000 sous de la venda d’un alberg situat a Girona que Nicolau
Cantó havia venut a l’atorgant. A orient, afronta amb l’alberg de
Pere Desvern, el vell, ciutadà de Girona, que fou de Bernat de
Taialà, també de Girona; a migdia i cerç, amb el carrer, i a
occident, amb dos albergs de Caterina, esposa de [...], cavaller,
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filla i hereva de Jaume Llobet, llicenciat en lleis de Girona, que
van pertànyer a Guillem Llobet, notari de Girona. D’aquest alberg
s’havien de pagar uns censals a Margarida, esposa de Ramon
de la Via, llicenciat en lleis de Girona, germana de Nicolau Cantó.

Actum est hoc Gerunde vicesima septima die mensis [...] anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2998.
Pergamí en mal estat i fragmentari. 620 × 700 mm.

723

1412, juliol, 26. Peralada

Venda en subhasta pública atorgada per Bernat Peitaví, ferrer de
la vila de Peralada, i Guillem Ferrer, teixidor de Vilabertran, com
a procuradors substituts d’Antoni Bonet, blanquer de Girona i
procurador de Llorença, la seva esposa (procura de 12 d’abril
de 1407 en poder de Bernat de Soler, notari de Girona i docu-
ment de substitució de 14 de juny de 1407), a favor de Guillema,
esposa de Pere de Mas, comanador de l’Hospital dels Pobres de
Peralada, que compra en nom propi. Venen un hort propietat
de Llorença, d’una vessana i mitja d’extensió, situat a l’horta
superior de l’esmentada vila al lloc anomenat Monegal. A orient,
afronta amb l’hort d’Arnau Campalier, mitjançant viaró; a
migdia, una part amb l’hort de Francesca, esposa de Francesc
Garrigàs, i una altra amb l’hort de Bartomeu Oller, pagès; a
occident, una part amb l’hort de l’esmentada Francesca, i una
altra amb l’hort de Bartomeu Oliver, mitjançant viaró, i a cerç,
amb l’hort de Martí Teixidor, paraire. El preu és de 50 lliures
i 6 sous melgoresos i se salva el dret i domini del monestir de
Sant Quirze al qual havien de prestar un cens de 12 diners
melgoresos per Nadal. La subhasta fou feta per Arnau de Soler,
corredor d’orella de Peralada.

Actum est hoc in villa Petralate vicesima sexta die iulii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo.

Pere Pellicer, notari públic per autoritat del vescomte de Rocabertí
per tot el seu domini, lloctinent de Tomàs Parada, notari públic per
la mateixa autoritat.
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Registre específic: 850.
402 × 539 mm.

724

1413, juliol, 24. Castellfollit de la Roca

Donació inter vivos atorgada per Joan de Bac, de Sant Pere de
Montagut, major d’edat, fill dels difunts Pere de Bac i de Mateva,
la seva esposa, filla del difunt Pere de Bausicorp, senyor útil i
propietari del mas de Bausicorp de la parròquia de Gitarriu, a
favor de Caterina, esposa de Miquel de Serradell, de Gitarriu, de
tots els drets que tenia sobre el mas de Bausicorp per part de
mare.

Actum est hoc in Castrofollito vicesima quarta die mensis iulii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo.

Pere Sagual, notari públic substitut del difunt Andreu Manlo, notari
públic de Castellfollit.

Registre específic: 2374.
230 × 320 mm.

725

1413, setembre, 30. Girona

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Nicolau Mut,
paraire de Girona, i de Francesca, la seva esposa, amb Salvador
Graduliu, paraire de Girona. Comencen amb la donació atorgada
per l’esmentat Nicolau a la seva filla, en concepte d’heretat i
llegítima paterna i materna, de 30 lliures de moneda barcelonesa
de tern. Si moria sense descendència o aquesta no arribava a
l’edat de fer testament aquesta donació hauria de tornar als
donants o als seus hereus, tret de 10 lliures amb què podria testar.
Margarida ho aporta al matrimoni i el seu futur marit li correspon
amb una donació propter nuptias d’una quantitat equivalent
dels seus béns. Per garantir la restitució del dot, Salvador obliga
tots i cadascun dels seus béns mobles i immobles. Si aquest
precedia en la mort la seva esposa, Margarida podria tenir els
béns del marit fins que no li fos restituït tot el dot i els vestits
que tingués.

Actum est hoc Gerunde die tricesima septembris anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo.



546 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Pere Cervià, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 836.
Carta partida per ABC. Mal estat de conservació i tinta esvanida. 304 ×
443 mm.

726

1415, novembre, 11. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Riera, de Salitja, la seva
esposa Eulàlia i Bonanada, mare de l’esmentat Joan, a favor de
Margarida, abadessa del monestir de Santa Clara de Girona, i
del mateix convent. Li venen un censal de 14 sous i 4 diners
de moneda barcelonesa de tern de cens anual, que han de lliurar
en el mateix convent, de 10 lliures de preu. Pere Daniel, Joan
Vidal Salom i Joan Bruguer, tots de Salitja; Berenguer Riera, àlies
Devesa, de Brunyola, i Pere Paba, d’Aiguaviva, s’erigeixen en
fiadors i garants.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die undecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo.

Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 847 i 3045.
458 × 595 mm.

727

1415, desembre, 7

Capbrevació atorgada per Ramon Salvador, de Celrà, com a
procurador assignat per Guillem Ricard, llicenciat en lleis i jutge
ordinari de Girona, de Pere, fill i hereu del difunt Pere Ventura,
senyor útil i propietari del mas Ventura de Celrà (procura closa
pel notari Bernat de Soler), a favor de Pere Miró, Pere Castelló
i Pere Bosc, cònsols de l’Hospital Nou de Girona, i de Bernat
Andreu Cases, comanador de l’esmentat Hospital. Reconeix que
té per aquesta institució, com a senyora de la casa de Barbavella,
diverses possessions. En primer lloc, el mas Ventura amb les seves
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terres i béns. Les cases i quintanes contigües tenen una extensió
de quatre jornals i afronten, a orient, amb el camí; a migdia,
amb l’honor dels hereus del mas Andreu; a occident, amb l’ho-
nor del mas Cornell, pel camí, i a cerç, amb l’honor d’Arnau
Caulera, pel camí. En segon lloc, una feixa situada al pla de
Celrà, al lloc anomenat Loffira, d’un jornal de bous d’extensió.
A orient, afronta amb l’honor de Ramon Verai; a migdia i cerç,
amb una altra honor de Ramon Verai que fou de Ramon Bassa,
i a occident, amb l’honor de Pere Vermell. Presta tres mitges quarte-
res de forment per la festa de Sant Pere i Sant Feliu. En tercer
lloc, una vinya situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat
Santar, amb una extensió equivalent a la cavada de vint homes.
A orient i cerç, afronta amb l’honor de Pere Cornell; a migdia,
amb l’honor de Guillem de Petris, i a occident, amb l’honor
d’Antoni Banyes. Presta la tasca i el braçatge dels esplets per la
meitat de la vinya. En quart lloc, un bosc que antigament fou
vinya situat al lloc anomenat torrent del Llop, amb una extensió
equivalent a la cavada de deu homes. A orient, migdia i occident,
afronta amb l’honor del mas Cornell, i a cerç, amb un bosc del
mas Ventura. Presta la tasca i el braçatge dels esplets. En cinquè
lloc, una terra boscosa on abans hi havia vinya situada al lloc
anomenat Ginestar, de dues vessanes d’extensió. A orient, migdia
i cerç, afronta amb l’honor del mas Cornell, i a occident, una
part amb l’honor de l’Hospital i una altra amb la del mas Cornell.
Presta una tasca per la meitat de la peça i la tasca i el braçatge
per l’altra meitat. En sisè lloc, una vinya i bosc, de sis jornals
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas Ventura que
fou del mas de Petris i, a cerç, amb l’honor del mas Ventura.
Presta la tasca dels esplets. Pel mas i totes les terres descrites
anteriorment presta un cens anual de dues mitgeres d’ordi segons
mesura de Girona i tres quarteres de civada per Sant Pere i Sant
Feliu, tres gallines i un capó per Tots Sants, un feix de palla
el mes de juny i un de llenya per Nadal i, si tenia bestiar menut,
un formatge i quatre ous. També presta dues joves, una en temps
de sembrar i l’altra al mes de maig, a més de dues tragines en
cas de tenir bestiar. Si feia obres al mas havia de prestar dues
batudes i quatre obres al castell. Altres servituds eren 7 sous i
6 diners barcelonesos de tern per Sant Miquel de setembre, 14
diners per Sant Pere i Sant Feliu, una mitgera de vi sense aigua
entre Nadal i Carnestoltes i 1 diner i un pa d’un diner per Tots
Sants, a més d’entrades i eixides d’homes i dones, redempcions



548 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

de persones, intesties, eixorquies, terços, lluïsmes, foriscapis, dret
d’empara i retenció i altres drets de domini directe. En setè lloc,
reconeix que té un camp situat al pla de Celrà, al lloc anomenat
Panides. A orient i migdia, afronta amb l’honor d’Antoni Peric,
àlies Riva; a occident, amb possessions que té pel benefici de
Sant Jaume de Pedret, i a cerç, amb l’honor de Guillem Milan,
àlies Duran. Presta 12 diners barcelonesos de tern per Santa Maria
d’agost amb obligació de lliurar-los a la fortalesa de Barbavella.
En vuitè lloc, una peça situada a la muntanya de Celrà,
anomenada Serola, al lloc anomenat Pas del torrent del Llop, de
tres vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas
Ventura, mitjançant camí; a migdia, amb l’honor de l’esmentat
Hospital a través d’un camí que el senyor útil del mas Ventura
ha de mantenir en bon estat; a occident, una part amb l’honor
del mas Ventura i una altra amb la de Joan Clar, i a cerç, amb
l’honor del mas Ventura i amb la de Ramon Salvador. Presta
12 diners per la festa de Sant Pere i Sant Feliu, terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d’empara i retenció i altres drets de domini directe.
Finalment, declara que té en franc alou una peça de terra, una
part vinya i l’altra bosc, situada a la mateixa parròquia, al lloc
anomenat torrent del Llop. A orient, afronta amb l’honor de Pere
Casadevall; a occident, amb l’honor del mas Ventura, i a migdia,
amb el torrent.

Actum est hoc in dicta [...] de Barbaveteri die septima mensis
decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quintodecimo.
Pere A[ntic] Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes de Pere Pinós, notari públic
de Girona.

Registre específic: 851.
420 × 361 mm.

728

1416, febrer, 19. Girona

Privilegi atorgat pel rei Ferran I, a petició dels jurats i prohoms de
la ciutat, en el qual concedeix llicència per imposar, estatuir i
ordenar drets de barra amb la finalitat de reparar els camins que
havien estat derruïts a causa d’una inundació, amb facultat de
poder-los vendre o arrendar a qui oferís més.
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Datum Gerunde die XVIIII febroarii anno a nativitate Domini
millesimo CCCC sextodecimo regnique nostri quinto.

Registre específic: 694.
Inscripció: In Gratiarum IIII. Conserva part del segell. 275 × 411 mm.

729

1416, febrer, 19. Girona

Privilegi atorgat pel rei Ferran I en el qual convé i promet als jurats
i prohoms de la ciutat de Girona que les demandes que pugui
fer a la ciutat de Girona i vila de Sant Feliu per dret de maridatge
de les seves filles no seran superiors a les exigides pels seus
predecessors. Per aquesta raó i pels serveis que els jurats i
prohoms de la ciutat de Girona li van prestar en l’erecció del
Principat i altres terres en la persona de l’infant Alfons,
primogènit, els condona el pagament de 2.000 florins d’or d’Aragó,
per la qual cosa es considera satisfet com si li haguessin pagat.
Aquest document no deroga en cap cas els drets reials ni els
privilegis i immunitats concedits a la ciutat.

Datum in civitate Gerunda et propter indispositionem persone
nostre signatum manu nostri primogeniti die XVIIII februarii anno
a nativitate Domini millesimo CCCC sextodecimo.

Registre específic: 704.
Conserva part del segell. Paper annex que indica que fou donació del senyor
Palau juntament amb quatre pergamins de Rupià i Parlavà de 1356, 1357, 1359
i 1587. Altres numeracions: Registrado de número 197. 265 × 414 mm.

730

1416, febrer, 19. Girona

Privilegi concedit pel rei Ferran I mitjançant el qual erigeix a favor
del seu fill primogènit, l’infant Alfons, el Principat de Girona.
Comprendria les ciutats de Girona, Vic, Manresa, Cervera, Besalú,
Berga, Camprodon i Sant Pere d’Auira, els vescomtats de Bas
i Castellfollit, les viles de Torroella de Montgrí, Pals i Figueres,
i altres castells, viles i llocs de les vegueries de Girona, Besalú,
Bages, Berga i Berguedà, Osona i Vic, Ripoll i Ripollès,
Camprodon i la Ral, Torroella de Montgrí i Figueres, amb comtes,
vescomtes, comdors, varvassors, barons, cavallers, burgesos,
dominis i la jurisdicció civil i criminal i alta i baixa. Deslliura
aquests llocs de tot homenatge, domini i fidelitat directa al rei
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perquè siguin prestats a l’esmentat primogènit, però reté la
facultat de demanar i obtenir la potestat, en el termini de deu
dies des del moment en què ho requerís, de la ciutat de Girona,
per la ciutat, batllia i vegueria de Girona; de la vila de Besalú,
per la batllia i vegueria de Besalú; de la ciutat de Manresa, per
la ciutat, batllia i vegueria de Manresa; de la vila i castell de Berga,
per la vila, batllia i vegueria de Berga i Berguedà; de la ciutat
de Vic, per la batllia i vegueria de Vic; de Camprodon, per la
batllia i vegueria de Camprodon i la Ral; de Castellfollit, pel
vescomtat de Bas i procuració de Castellfollit; de la vila i castell
de Torroella, per la vila i procuració de Torroella, i de Figueres,
per la vila i batllia de Figueres. Tanmateix, les esmentades ciutats,
viles i llocs podrien ser convocats a corts i parlaments i els seus
representants hi assistirien tal com ho feien abans de la creació
del Principat, i podrien presentar la llista de greuges o injustícies
del rei, oficials reials, primogènit, oficials dels comtes, vescomtes
i altres càrrecs del Principat. El rei conservaria el dret d’host i
cavalcada, pau i treva i sometent. També mana que es respectin
les llibertats, immunitats, privilegis, concessions, usos, drets i
costums dels esmentats llocs, dels quals no es podria exigir més
del que era habitual. Si feia un manament general hauria de
publicar-se als caps de vegueries, procuracions o batllies i hauria
de ser obeït pels súbdits. Els veguers, procuradors, batlles i oficials
podrien usar les facultats que tenien abans de l’erecció del
Principat i prosseguir la justícia en nom del monarca com a
oficials reials. El rei podria exigir d’aquests llocs les prestacions
acostumades, tret de Girona i Sant Feliu de Guíxols on no podria
demanar dret de maridatge per a les seves filles. Posat cas que
calgués la presència personal del monarca a les esmentades
vegueries, procuracions o batllies, aquest podria servir-se dels
oficials reials i tenir-los sota la seva jurisdicció durant la seva
estada. Si una ciutat, vila o lloc o els seus habitants se sentien
agreujats pel príncep, tindrien dret a apel·lar al monarca. Quan
el príncep accedís al tron o en cas de mort d’aquest, s’extingiria
el Principat.

Quod est datum et actum in civitate Gerunde decimanona die
februarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
sextodecimo regnique nostri quinto.

Pau Nicolau, secretari reial i notari públic per tot el domini del
monarca.
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Registre específic: 1605.
Cinta sense restes de segell. Altres numeracions: Registrado de número [...],
199. 552 × 715 mm.

731

1416, febrer, 23. Verges

Definició atorgada per Margarida, esposa de Bernat Gifre, àlies
Cabanyer, de Camallera, terme del castell de Verges, amb consens
del seu marit, a favor de Joan Martí i la seva esposa Francesca,
del veïnat de la Móra de Viladasens, els seus pares, de l’heretat
i llegítima paterna, materna i suplement i de tot dret que li pugui
competir sobre els béns paterns, salvat el cas de successió o
substitució. A canvi rep 1.200 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc in dicto castro de Virginibus die vicessima tertia
mensis ffebruarii anno a nativitate Domini millesimo quadringen-
tesimo sextodecimo.

Jaume Guinard, notari públic de Verges, la Tallada, Bellcaire i
termes.

Registre específic: 592.
Bernat Gifre consta en el document com a Bernardi Giffreu. En els docu-
ments 838, 839, 846, 854 i 897, el cognom Cabanyer apareix com a Taverner.
2.984 × 330 mm.

732

1416, juny, 5. Castelló d’Empúries

Sentència dictada per Joan Garriga i Jaume Fàbrega, sobreposats de
la vila de Castelló d’Empúries, a la causa entre Joan Tinter,
administrador i receptor dels drets i emoluments que la ciutat
de Barcelona tenia al comtat d’Empúries per la ciutat de
Barcelona, i Pere Dalmau, rajoler de Castelló, per un peu o
fonament de rajols i calç que l’esmentat Pere havia construït en
el rec dels molins bladers, prop de l’agulla, pel qual rep l’aigua
que utilitza per abeurar les vaques del seu cortal. La sentència
disposa que Pere Dalmau remogui el peu però li reconeix el dret
d’utilitzar l’aigua perduda dels molins.

Intus logiam dicte ville die veneris que fuit quinta dies iunii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexto-
decimo.
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Pere Borrassà, notari públic de tot el Principat de Catalunya per
autoritat reial, lloctinent de Pere Jaume, notari públic de Castelló.

Registre específic: 1849.

1416, juny, 5. Castelló d’Empúries

Sentència dictada per Joan Garriga i Jaume Fàbrega, sobreposats de la
vila de Castelló d’Empúries, a la causa entre Joan Tinter, admi-
nistrador i receptor dels drets i emoluments que la ciutat de Bar-
celona tenia al comtat d’Empúries, i Pere Dalmau, rajoler de Castelló,
per un camí situat al pla de la vila el qual, a migdia, afronta amb
el rec dels molins bladers i que accedeix a dos cortals, un de Pere
Bou, difunt, ara de Pere Dalmau, i l’altre de Pere Maçanet; a diversos
forns de rajols situats entre les salines i la via de Roses i a la mateixa
via de Roses. L’administrador pretenia que fos públic mentre que
l’esmentat Pere el considerava com a propi. Després de la testifi-
cació de diverses persones de la vila (Bernat Gassen, Guillem Pont,
Francesc Jaume i Joan Brayde, pagesos, i Ramon Foixà) i vistos
els quatre instruments presentats per Pere Dalmau, extractats en
el document, els sobreposats fallen a favor de Pere Dalmau.

Intus logiam dicte ville die veneris que fuit quinta dies iunii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sextodecimo.

Pere Borrassà, notari públic de tot el Principat de Catalunya per
autoritat reial, lloctinent de Pere Jaume, notari públic de Castelló.

Registre específic: 1850.
Altres numeracions: nº 3. 570 × 570 mm.

733

1416, agost, 2. Olot

Àpoca atorgada per Ramon Sescomelles, habitant de la vila de Mallol,
fill i hereu de Francesca, esposa de Pere Sescomelles, habitant
del puig de Sant Esteve d’Olot, difunts, a favor de Ramon de
Masllorenç, de la parròquia de Sant Cristòfol les Fonts, en la qual
reconeix que ha rebut, per districte de Cort, 10 lliures de moneda
barcelonesa de tern que Guillem de Fàbrega, de Tredòs, parròquia
de Sant Esteve d’Olot, tenia en comanda amb la tercera part del
lucre que donessin, de Francesca, mare de l’esmentat Ramon
Sescomelles (instrument clos per Pere de Colomer, notari d’Olot,
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de les notes rebudes pel difunt Pere de Perer, notari d’Olot, el
26 d’octubre de 1389). Havien actuat com a fidejussors Pere
Esteve, Pere Sarroca, Pere Ferrer, Bernat de Fàbrega, d’Olot, i el
difunt Francesc de Masllorenç, pare de Ramon de Masllorenç.

Actum est hoc Oloti quinta die augusti anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo decimosexto.

Pere de Colomer, notari públic d’Olot per autoritat de l’abat del
monestir de Santa Maria de Ripoll.

Registre específic: 856.
Annex en paper: «Sant Esteban les Fonts». 275 × 297 mm.

734

1416, octubre, 28. Girona

Venda atorgada per Guillem Llobet, d’Estanyol, i la seva esposa Caterina,
senyora útil i propietària del mas Llobet de l’esmentada parròquia,
a favor d’Arnau Sitjar, també d’Estanyol, i la seva esposa Antò-
nia, d’una feixa de terra situada sota el mas Sitjar de mitja vessana
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas Sitjar tinguda
per l’Almoina del Pa de la seu de Girona; a migdia, amb el camí;
a occident [...], i a cerç, amb una altra honor del mas Sitjar tinguda
per la cambreria de Sant Pere de Galligants de Girona. El preu
és de 22 lliures de moneda barcelonesa de tern i se salva el dret
i domini directe del paborde de l’Almoina del Pa de la seu de Girona
quant a terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fermances, fadigues
i altres drets de domini directe i la tasca dels esplets.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima octava die octobris anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo sextodecimo.

Guillem de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 593 i 594.
413 × 378 mm.

735

1417

Venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar,
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apotecari, com a síndics i procuradors de la Universitat de Gi-
rona, a favor del convent de Santa Clara d’aquesta ciutat, de
36 lliures, 13 sous i 4 diners de cens anual.

La part de datació i notari és il·legible.

Registre específic: 2920.
Molt mal estat de conservació: forats, esparracat, erosionat. El text és incomplet
i falta l’àpoca. Signes d’haver estat cosit a un altre pergamí, ara perdut. 794 ×
530 mm.

736

1417, gener, 25

Atestat notarial de la firma de dret feta per Francesc de Santceloni;
Pere de Vern, menor d’edat; Pere Benet, major d’edat; Nicolau
Anglès, Guillem Arnau i Jaume Ferrer, com a jurats de la ciutat
de Girona, de la monició o citació de Lluís de Castellvell, jutge
i doctor en lleis, com a comissari reial, donada a Barcelona amb
segell el 7 de gener de 1417. Prometen comparèixer els dies i hores
fixades per al judici sobre les accions, qüestions i demandes que
Sibil·la, esposa de Bernat de Santdionís, habitant de Girona, tenia
contra ells, com a representants de la Universitat de Girona. Poc
després fou notificada a l’esmentada Sibil·la per Pere Nicolau,
saig de la batllia i vegueria de Girona, a instància de Pere de
Donç, jutge ordinari de Girona.

Die lune que fuit vicesima quinta dies mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Bordils, senyor útil i escrivà públic de l’escrivania de la Cort,
vegueria i batllia de Girona.

Registre específic: 2071.
201 × 412 mm.

737

1417, febrer, 26. Santa Coloma de Farners

Promesa de Jaume, prior del monestir de Sant Pere de la Cercada,
de l’orde de Sant Agustí, a favor de Francesca Selva, senyora útil
i propietària del mas Selvadevall de la parròquia de Vilobí, i els
seus successors. Li promet, en nom de l’esmentat monestir,
acceptar 25 sous de cens anual, sense terços, lluïsmes, foriscapis
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o altres drets, comprats per l’esmentada Francesca amb coneixe-
ment de l’infermer del monestir, un dels domers de l’església de
Santa Coloma de Farners i el clergue obtentor del benefici de l’altar
de Santa Maria de l’església de Vilobí, a favor del mateix monestir
i carregats sobre un lloc segur, a canvi i en compensació de 25
sous de cens que l’esmentada Francesca acabava de vendre al
monestir pel preu de 1.000 sous barcelonesos de tern i que havia
carregat sobre un tros de terra de la seva propietat (venda en
poder del notari infrascrit). La restitució es faria amb coneixement
dels esmentats infermer i clergues.

Actum et hoc infra parrochia Sancte Columbe de Farneriis,
scilicet prope mansum Cugulls dite parrochie die vicesima sexta
mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
decimo septimo.

Arnau Flota, notari públic de Farners i termes, per autoritat d’Agnès
de Vilademany i de Blanes, la qual tenia drets i títols per herència
del difunt Bernat de Vilademany, cavaller, el seu pare.

Registre específic: 541.
Altres numeracions: N. 11. 230 × 326 mm.

738

1417, maig, 18

Sentència a la causa entre Francesca, esposa de Pere de Castelló,
ciutadà de Girona, fill i hereu del difunt Guillem de Castelló, ciu-
tadà de Girona, com a tutora de Pere, fill emancipat dels
esmentats cònjuges, d’una banda, i els jurats de la ciutat de
Girona, de l’altra, presentada davant del jutge ordinari de Girona.
Francesca reivindicava el pagament de 8.000 sous pels censos
acumulats d’un censal de 450 sous de cens anual venut a Guillem
de Castelló, difunt, que es va carregar sobre la lleuda del peatge
de la ciutat. La sentència absol els jurats.

Lata, lecta et publica fuit dicta sententia seu declaracio per
dictum venerabilem Guillelmum Ricart in legibus licentiatum civis
Gerunde iudicem comissarium predictum intus studium sue
habitacione personaliter existentem sedentemque pro tribunali more
solito iudice iudicante. Sacrosanctis Dei Evangeliis in sui presentia
positis et hostensis dicta die mercurii decimanona die madii anno
a nativitate Domini MCCCC decimoseptimo ora videlicet terciarum
ecclesie sedis Gerundensis.
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Antoni Jordà, escrivà per autoritat reial, substitut de Bernat de
Bordils, senyor útil i escrivà públic de l’escrivania de la Cort, vegueria
i batllia de Girona.

Registre específic: 2918.
680 × 683 mm.

739

1417, octubre, 23. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417), a favor de Caterina, vídua de Ramon
Querol, mestre en medicina de Girona, d’un censal de 31 lliures
de moneda de tern de pensió anual i 976 lliures i 10 sous de
preu. El destinen a la redempció dels següents censals de major
pensió i interès: 23 sous i 4 diners anuals a què havien estat
reduïts 35 sous anuals d’un censal de 8 lliures, 18 sous i 7 diners
de pensió que la Universitat prestava al difunt Guillem Bernat
Beuda, ciutadà de Girona o als seus hereus per venda del difunt
Ramon Medir, ciutadà, com a síndic de l’esmentada Universitat
(Bonanat Nadal, 27 de juliol de 1374); 46 sous i 8 diners anuals
a què fou reduït un censal de 100 sous venut a Bernat Vila,
hostaler de Girona, per Guillem Hospital i Bartomeu Benet, com
a síndics de la ciutat, per 70 lliures de preu (14 d’octubre de
1377) i que obtingué Guillem Bernat Beuda de Bernat de Vila
(Francesc de Cantallops, notari, 13 de març de 1391); 16 lliures,
9 sous i 1 diner anuals a què havia estat reduït un censal de
705 sous i 2 diners anuals que Guillem Hospital i Bartomeu
Benet, com a síndics, vengueren a Antoni Masaler, clergue
beneficiat de la seu, com a tutor de Bernat, fill emancipat del
difunt Guillem Bernat Beuda, difunt, pel preu de 493 lliures, 13
sous i 4 diners (Bonanat Nadal, 16 d’octubre de 1377), i que
els pertanyia per sentència reial del rei Alfons IV, llavors infant,
com a governador general del seu pare, el 22 de novembre de
1413; 55 sous anuals i 82 lliures i 10 sous de preu a què havia
estat reduït un censal de 6 lliures, 17 sous i 6 diners anuals que
Bernat Estruç, com a procurador de la Universitat, va vendre a
Guillem Bernat Beuda i als seus hereus (Pere Pinós, 24 de setem-
bre de 1396); 6 lliures, 16 sous i 8 diners de cens a què fou reduït
un censal de 205 sous anuals venut per 205 lliures a Bernat
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Beuda, fill del difunt Guillem Bernat Beuda (Guillem de Donç,
19 d’agost de 1388) i que els pertanyia per la sentència reial
esmentada, i 60 sous i 5 diners rendals a què foren reduïts
90 sous d’un censal de 690 sous i 8 diners anuals que Guillem
Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics de la ciutat, vengueren
a Antoni Masaler, clergue beneficiat de la seu, com a tutor de
Bernat Beuda (Bonanat Nadal, 16 d’octubre de 1377) i que
pertanyia als hereus de Guillem Bernat Beuda per raó de la
mateixa sentència reial.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima tercia die mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1666 i 1667.
Són dos pergamins cosits. 1.555 × 655 mm.

740

1417, octubre, 23. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417), a favor de Caterina, vídua de Ramon
Querol, mestre en medicina de Girona, d’un censal de 31 lliures
de moneda de tern de pensió anual i 976 lliures i 10 sous de
preu. El destinen a la redempció dels següents censals de major
pensió i interès: 23 sous i 4 diners anuals a què havien estat
reduïts 35 sous anuals d’un censal de 8 lliures, 18 sous i 7 diners
de pensió que la Universitat prestava al difunt Guillem Bernat
Beuda, ciutadà de Girona o als seus hereus per venda del difunt
Ramon Medir, ciutadà, com a síndic de l’esmentada Universitat
(Bonanat Nadal, 27 de juliol de 1374); 46 sous i 8 diners anuals
a què fou reduït un censal de 100 sous venut a Bernat Vila, hostaler
de Girona, per Guillem Hospital i Bartomeu Benet, com a sín-
dics de la ciutat, per 70 lliures de preu (14 d’octubre de 1377)
i que obtingué Guillem Bernat Beuda de Bernat de Vila (Francesc
de Cantallops, notari, 13 de març de 1391); 16 lliures, 9 sous i
1 diner anuals a què havia estat reduït un censal de 705 sous
i 2 diners anuals que Guillem Hospital i Bartomeu Benet, com



558 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

a síndics, vengueren a Antoni Masaler, clergue beneficiat de la
Seu, com a tutor de Bernat, fill emancipat del difunt Guillem
Bernat Beuda, pel preu de 493 lliures, 13 sous i 4 diners (Bonanat
Nadal, 16 d’octubre de 1377), i que els pertanyia per sentència
reial del rei Alfons IV, llavors infant, com a governador gene-
ral del seu pare, el 22 de novembre de 1413; 55 sous anuals i
82 lliures i 10 sous de preu a què havia estat reduït un censal
de 6 lliures, 17 sous i 6 diners anuals que Bernat Estruç, com
a procurador de la Universitat, va vendre a Guillem Bernat Beuda
i als seus hereus (Pere Pinós, 24 de setembre de 1396); 6 lliures,
16 sous i 8 diners de cens a què fou reduït un censal de 205 sous
anuals venut per 205 lliures a Bernat Beuda, fill del difunt
Guillem Bernat Beuda (Guillem de Donç, 19 d’agost de 1388)
i que els pertanyia per la sentència reial esmentada, i 60 sous i
5 diners rendals a què foren reduïts 90 sous d’un censal de
690 sous i 8 diners anuals que Guillem Hospital i Bartomeu
Benet, com a síndics de la ciutat, vengueren a Antoni Masaler,
clergue beneficiat de la seu, com a tutor de Bernat Beuda
(Bonanat Nadal, 16 d’octubre de 1377) i que pertanyia als hereus
de Guillem Bernat Beuda per raó de la mateixa sentència reial.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vicesima tercia mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo
septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.

Registres específics: 1654 i 1655.
És un document posat en forma pública de les notes de Pere Pinós. Hi ha
algunes divergències en els noms, segurament per errors de lectura. 800 ×
714 mm.

741

1417, octubre, 23. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 en poder
de Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
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(procura de 18 de febrer de 1417 del mateix notari), a favor
de Caterina, vídua de Ramon Querol, mestre en medicina de
Girona, d’un censal de 90 lliures barceloneses de pensió anual
i 1.865 lliures de preu. Les destinarien a la redempció de quatre
censals de major interès. En primer lloc, un de 25 lliures anuals
venut per Jaume Beuda, com a síndic de la Universitat de
Girona, a Francesca, vídua de Bonanat de Carreres, mercader
de Girona, com a tutora de Mateu Carreres, fill i hereu de l’es-
mentat Bonanat, per 500 lliures de preu (Pere Pinós, 29 de maig
de 1389). Guillem Bernat Beuda, difunt, l’obtingué una part per
cessió d’Antoni Salelles, mercader de Barcelona, en nom propi
i com a procurador de Joana, la seva esposa, filla i hereva, i
l’altra del difunt Bonanat de Carreres i de Bartomeu de Carreres,
fill i hereu de l’anterior. En segon lloc, un censal de 18 lliures
i 5 sous anuals venut a Pere Solivella, mercader de Girona, per
365 lliures de preu (Guillem de Donç, 26 de maig de 1403).
Guillem Bernat de Beuda el tenia per cessió de l’esmentat Pere.
En tercer lloc, un censal de 35 lliures de cens anual que Joan
Riera, Francesc de Santceloni, Francesc de Segurioles i Pere
Benet, com a síndics i procuradors de la Universitat, vengue-
ren al difunt Guillem Bernat de Beuda, per 700 lliures (Guillem
de Donç, notari, 27 d’octubre de 1403). I finalment, 15 lliures
anuals que quedaven per lluir d’un censal de 500 sous anuals
que Joan Guerau, doctor en lleis, Bernat Estruç, Guillem de
Castell, Ramon Madir, Pere Ferrer i Bernat de Busquets, com
a jurats i síndics de la ciutat, vengueren a Margarida, esposa
de Berenguer Solivella, bosser de Girona, com a tutora de Pere,
llur fill, per 500 lliures de preu (Ramon de Bruguera, 15 de no-
vembre de 1361). Guillem Bernat de Beuda, difunt, les havia
obtingut per cessió de Margarida, esposa de Ponç de Santacília,
difunt, qui al seu torn les tenia per cessió de Pere Solivella,
germà seu.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima tertia mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1897 i 1898.
Són dos pergamins cosits. 1.584 × 676 mm.
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742

1417, novembre, 5

Confessió judicial de Pere Miró i Miquel Vilar, apotecari, com a
síndics i procuradors amb Miquel Pere, notari, de la Universitat
de Girona (procura de 18 de febrer de 1417 closa per Pere Pinós,
notari). Reconeixen a Guillem de Ravató, escrivà de Girona i
procurador de Caterina, esposa de Ramon Querol, en altre temps
mestre en medicina de Girona (procura de 25 d’octubre de 1417
closa per Pere Pinós, notari), que el 23 d’octubre de 1417 havien
venut a l’esmentada Caterina un censal de 90 lliures barceloneses
anuals per 1.865 lliures. Declaren que les van rebre i que havien
de ser invertides en la lluïció i redempció de diversos censals que
pagava la ciutat, alhora que lloen la venda i n’asseguren el
compliment. La confessió es fa davant de Bartomeu Vives,
llicenciat en decrets i prevere del Capítol de Girona, com a
lloctinent de Pere Armengol, llicenciat en decrets i abat de Sant
Feliu de Girona, oficial del bisbe de Girona, a l’alberg de Pere
Miró, ciutadà de Girona, que actua com a jutge.

Die veneris computata quinta die mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Antoni Cavaller, clergue, notari públic de la Cúria Episcopal de
Girona, de les notes del llibre Confesionum Iudicialium de l’esmentada
Cúria.

Registre específic: 2914.
732 × 553 mm.

743

1417, novembre, 13. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer de 1417),
a favor de Narcís Setmana, ciutadà de Girona, d’un censal de
50 lliures de pensió anual i 1.160 lliures de preu, per redimir
censals de major interès. Destinen 1.000 lliures per lluir un censal
de 1.000 sous anuals propietat de Nicolaua, esposa de Guillem
de Bell-lloc, ciutadà de Girona, com a hereva universal del difunt
Pere de Pont, notari de Girona, el seu pare. Francesc de Sant-
celoni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com
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a síndics i procuradors de la Universitat, l’havien venut a Pere
de Pont per 1.000 lliures (Pere Pinós, notari, 3 d’abril de 1403).
Amb les restants 160 lliures llueixen 160 sous anuals que eren
part d’un censal de 165 sous rendals que Ramon Raset va vendre
a Francesc Respart, mercer de Girona, per 165 lliures (Pere Pinós,
notari, 7 de gener de 1416).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tertiadecima die mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1658 i 1659.
Són dos pergamins cosits. 1.519 × 562 mm.

744

1417, novembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procura
de 18 de febrer de 1417), a favor de Guillem Vilella, colteller de
Girona. Li venen un censal de 20 lliures, 16 sous i 8 diners bar-
celonesos de tern de cens anual pel preu de 500 lliures barcelo-
neses de tern. Es destinen a la lluïció d’un censal de 500 sous
anuals que era part d’un altre de 29 lliures i 10 sous anuals que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, com a procuradors de la Universitat, havien venut
al difunt Pere Setmana, ciutadà de Girona, el 9 de juny de 1403
i que ara pertanyia a Narcís Setmana, ciutadà de Girona, el seu
fill i hereu.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde quintadecima die mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo
septimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Trasllat de 19 d’octubre de 1503. Joan de Guilana, notari públic per
autoritat reial, substitut de l’hereu de Jaume de Campllong, per de-
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cret de Joan Andreu Riquer, doctor en decrets i jutge ordinari de
Girona i amb testificació dels connotaris Antoni Arnau i Nicolau
Roca.

Registres específics: 734 i 735.
Són dos pergamins cosits. 1.487 × 582 mm.

745

1417, novembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procures
fetes per Pere Pinós, notari de Girona, el 13 i el 18 de febrer),
a favor de Guillem Vilella, colteller de Girona, d’un censal de 20
lliures barceloneses de tern i 16 sous de pensió anual pel preu
de 500 lliures. Les destinen a la lluïció i remissió d’un censal de
500 sous anuals perquè era d’interès major. Era part d’un al-
tre de 29 lliures i 10 sous anuals que Francesc de Santceloni,
Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics
i procuradors de la mateixa Universitat, vengueren al difunt Pere
Setmana, ciutadà (Guillem de Donç, 9 de juny de 1403). Ara
pertanyia a Narcís Setmana, ciutadà de Girona, com a fill i hereu
de l’anterior.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde quintadecima die mensis novembris

anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo decimo septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat de Girona
i escrivà del Consell, de les notes del notari Pere Pinós.

Registres específics: 1648 i 1649.
860 × 729 mm.

746

1417, novembre, 17. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 563

(procura de 18 de febrer de 1417 closa pel mateix notari), a favor
de Francesc Artau, argenter de Girona, i de la seva esposa
Nicolaua. Els venen un censal de 15 lliures barceloneses de cens
anual i 360 lliures de preu que invertiran en la redempció dels
següents censals de major pensió i interès: 50 lliures per lluir
de 50 sous anuals que prestaven a Margarida, esposa de Roger
de Donç, notari de Girona, d’un censal de 30 lliures i 2 sous
anuals que Jaume Beuda, com a síndic de la Universitat, vengué
per 611 lliures a Francesc Paratge, ciutadà de Girona, el 26 de
maig de 1389; 60 lliures per lluir 60 sous anuals a l’esmentada
Margarida d’un censal de 120 sous anuals que Jaume Beuda,
com a síndic, vengué per 120 lliures a Pere Cuscol, àlies Palol,
sabater de Girona, el 24 de maig de 1389; 100 lliures per lluir
un censal de 100 sous anuals a la mateixa Margarida que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera i Francesc de Segurioles
i Pere Benet, com a síndics, vengueren per 100 lliures a Blanca,
esposa de Pere Cuscol, àlies Palol, com a tutora de Narcís, fill
i hereu de dit Pere, el 17 d’abril de 1404, i 150 lliures en auxili
de la lluïció d’un censal de 165 sous de pensió que Ramon Raset,
com a síndic, vengué per 165 lliures a Francesc Mestre, apotecari
de Girona, el 8 de gener de 1416.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del difunt Joan Safont, notari.

Registres específics: 1866 i 1867.
777 × 693 mm.

747

1417, novembre, 18. Girona

Agnició de bona fe de Caterina, vídua de Ramon Querol, mestre en
medicina de Girona, a favor d’Arnalda, esposa de Pere Guillem
Sunyer; Narcisa, esposa de Bernat de Reixac, menor d’edat;
Margarida, esposa de Nicolau Pere; Nicolaua i Caterina, pupil·les,
filles del difunt Guillem Bernat Beuda, i de Ramon Samsó, com
a tutor d’aquestes. Reconeix que va comprar dos censals amb
diners de les esmentades dones, procedents de la lluïció i
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redempció de diversos censals, a Pere Miró, ciutadà; Miquel Pere,
notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona: un de 31 lliures de moneda barcelonesa
de cens anual i 976 lliures i 10 sous de preu i un altre de 90
lliures de pensió anual i 1.865 lliures de preu (Pere Pinós, notari,
23 d’octubre). Reconeix, per tant, que aquests censals i les
pensions que se’n derivin són de les filles de Guillem Bernat Beuda
a parts iguals, això és, una cinquena part per a cadascuna.

Actum est hoc Gerunde decima octava die novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Guillem de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2385.
334 × 562 mm.

748

1417, novembre, 20. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat d’aquesta ciutat (procures de 13
i 18 de febrer de 1417 en poder del notari Pere Pinós), per reduir
els censals amb què dita Universitat estava obligada, amb permís
reial concedit pel rei Alfons IV el 5 de maig de 1416. Venen a
Margarida, esposa de Ramon de la Via, llicenciat en lleis de
Girona, un censal de 33 lliures i 10 sous barcelonesos de tern
de cens anual per 800 lliures de preu. La Universitat les invertiria
en la remissió dels següents censals d’interès major: 648 lliures,
12 sous i 3 diners per lluir un censal de 640 sous anuals propietat
de Guerau Estruç, ciutadà de Girona, que Francesc de Santceloni,
Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics
i procuradors de la Universitat, vengueren a Guillem Serir i a
Guillem, el seu fill, per 648 lliures, 12 sous i 3 diners (Guillem
de Donç, notari de Girona, el 16 de juny de 1403); 100 lliures
per lluir i redimir un censal de 100 sous anuals que pertanyia
a Guerau Estruç, del qual una meitat havia estat venuda a
Francesc de Cantallops, notari difunt de Girona, i l’altra a
Damiana Blanca, esposa de l’esmentat Francesc de Cantallops,
com a tutora de Lluís, fill i hereu de l’anterior, per 100 lliures
(Guillem de Donç, notari de Girona, 10 de juny de 1404); 43
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lliures i 15 sous per lluir i redimir 43 sous i 9 diners anuals
d’un censal de 150 sous anuals que pertanyia a Narcís Setmana,
ciutadà de Girona, que era part d’un censal de 30 lliures i 3 sous
de cens anual que Jaume de Beuda, com a procurador de la
Universitat, va vendre a Francesc Paratge, ciutadà de Girona, per
611 lliures (Pere Pinós, notari de Girona, 26 de maig de 1389),
i 7 lliures, 12 sous i 9 diners per lluir i redimir 7 sous i 7 diners
de 50 sous anuals que pertanyien a Guillem de Bell-lloc, ciuta-
dà de Girona, que eren part d’un censal de 12 lliures, 12 sous
i 16 diners de cens anual que Jaume de Beuda, com a procurador
de la Universitat, va vendre a Bernat Desbalbs, donzell, com a
tutor de Bertran, pupil, fill i hereu del difunt Bertran de Vilanova,
donzell, per 252 lliures i 10 sous (Pere Pinós, notari de Girona,
23 d’abril de 1387).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima die mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell, de les notes de Joan Safont,
notari.

Registres específics: 841 i 842.
Són dos pergamins cosits. 887 × 664 mm.

749

1417, novembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors
i síndics de la Universitat (procura de 13 i 18 de febrer de 1416)
per redimir els censals amb què la ciutat estava obligada i
vendre’n d’altres a un interès més baix, amb permís reial atorgat
pel rei Alfons IV a Poblet el 5 de maig de 1416, a favor de Francesc
de Segurioles, ciutadà de Girona, absent. Li venen un censal de
1.000 sous barcelonesos de cens anual i 24.000 sous de preu
que destinen a la remissió dels següents censals: 300 lliures en
redempció de 15 lliures anuals de cens d’un censal de 33 lliures,
3 sous i 1 diner de cens anual que Pere Guillem Sunyer, Guillem
Batlle i Pere Serir, jurats el 1385, amb potestat del Consell,
vengueren a Francesc de Segurioles pel preu de 603 lliures, 1 sou
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i 9 diners (27 de setembre de 1385) i del qual ja havien estat
redimides 18 lliures, 3 sous i 1 diner; 100 lliures en remissió
de 100 sous de cens anual, d’un censal de 150 sous anuals de
Blanca, vídua de Jaume Llobet, llicenciat en lleis de Girona, que
era la part que li pertocava d’un censal de 30 lliures i 3 sous
anuals que Jaume Beuda, com a síndic de la Universitat de
Girona, va vendre a Francesc Paratge, ciutadà de Girona, pel preu
de 511 lliures (26 de maig de 1389); 150 lliures per raó de la
lluïció d’un censal de 204 sous i 2 diners anuals que Ramon
Raset, com a síndic de la Universitat, vengué a Agnès, vídua de
Ramon de Juià, donzell, per 175 lliures (12 de febrer de 1416)
(les redimien de Joan de Valls, llicenciat en lleis de Girona, a
qui competien certs títols); 650 lliures per raó de la lluïció i
redempció de 33 lliures, 11 sous i 3 diners anuals que pertanyien
a Margarida, esposa de Gabriel Miquel, ciutadà de Girona, que
eren d’un censal de 2.015 sous i 8 diners anuals que Guillem
d’Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics, van vendre a Narcisa,
vídua de Bernat Malarç, jurisperit de Girona, pel preu de 28.850
sous (19 d’octubre de 1377).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell, de les notes del difunt
Pere Pinós, notari.

Registres específics: 821 i 822.
758 × 739 mm.

750

1417, novembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a procura-
dors de la Universitat de l’esmentada ciutat (procures de 13 i
18 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), a favor
de Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona, d’un censal de 1.000
sous barcelonesos de tern de pensió anual i 24.000 sous de preu.
Aquesta quantitat serà destinada a la lluïció dels censals de major
pensió i interès que segueixen: 39 lliures, 17 sous i 6 diners anuals
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que Guillem d’Hospital i Bartomeu Benet, com a procuradors
de la Universitat, vengueren al difunt Francesc de Santceloni,
ciutadà, per 797 lliures i 10 sous (Bonanat Nadal, notari difunt,
16 d’octubre de 1377), del qual una part ja havia esta lluïda a
Francesc de Santceloni, fill de l’esmentat Francesc; 16 lliures i
11 sous de pensió que Francesc de Santceloni, Joan de Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a procuradors, havien
venut a Joan de Vall, llicenciat en lleis de Girona, per 350 lliures
(Guillem de Donç, notari difunt, 8 d’octubre de 1403); 31 lliu-
res per lluir 31 sous anuals d’un censal de 82 sous rendals que
Francesc de Santceloni i altres cosíndics havien venut a Bernat
Ferrer, sastre de Girona, per 82 lliures (Pere Pinós, notari, 31
d’agost de 1403); 21 lliures i 5 sous per lluir 21 sous i 3 diners
anuals d’un censal de 33 lliures, 11 sous i 3 diners anuals que
alhora era part d’un altre de 2.015 sous i 8 diners que Guillem
Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics, vengueren a Narcisa,
vídua de Bernat Malarç, jurisperit de Girona, per 28.850 sous
i 8 diners (Bonanat Nadal, difunt notari de Girona, 19 d’octubre
de 1377), i 5 sous per lluir 3 diners anuals d’un censal de 204
sous i 2 diners rendals que Ramon Raset vengué a Agnès, vídua
de Ramon de Juià, donzell, per 175 lliures (Pere Pinós, notari,
12 de febrer de 1416).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die mensisnovanno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1660 i 1661.
Són dos pergamins cosits. 1.397 × 617 mm.

751

1417, novembre, 22

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona (procura de 13 de febrer de 1417 closa pel
notari Pere Pinós), i com a procuradors de diversos singulars
de l’esmentada Universitat (procura de 19 de febrer de 1417), a
favor d’Antoni Verger, mestre campaner de Girona. Li venen un
censal de 20 lliures, 16 sous i 8 diners de pensió i 500 lliu-
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res de preu, que esmercen en la lluïció i redempció de dos cen-
sals de major pensió o interès. El primer, de 15 lliures anuals
i 300 de preu, la universitat el prestava a Sibil·la, vídua de Bernat
Samsó, ciutadà de Girona. Francesc de Santceloni, Joan de Riera,
Fran-cesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics i procuradors
de la ciutat, el vengueren a Lluís Tort, ciutadà de Girona, pel
preu de 300 lliures (6 de juliol de 1403). El segon, de 200 lliures
de preu i 10 sous anuals, el prestaven a la mateixa Sibil·la i fou
venut per Jaume Beuda, com a síndic i procurador de la
universitat, a Guillem Peralta, draper de Girona (4 d’abril de
1388).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die mensis novembris

anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 2971 i 2972.
Són dos pergamins cosits. 1.352 × 571 mm.

752

1417, novembre, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari),
per redimir diversos censals amb què la ciutat estava obligada
i vendre’n d’altres a interessos més baixos, amb permís reial
atorgat pel rei Alfons IV al monestir de Poblet el 5 de maig de
1416. Venen un censal de 40 lliures barceloneses de tern de cens
anual per 960 lliures de preu a Agnès, vídua de Ramon de Juià,
cavaller. Les destinen a la remissió dels censals següents: 300
lliures per redimir un censal de 300 sous anuals que Francesc
de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet,
com a síndics de la universitat, van vendre a Joan Anglès,
mercader de Girona, per 300 lliures (2 de novembre de 1403);
300 lliures per lluir un censal de 300 sous anuals propietat de
Joan Anglès, que Jaume Beuda, com a síndic de l’esmentada
universitat, va vendre a Narcís de Portell, escrivà de Girona, per
300 lliures (6 de maig de 1389), i 360 lliures per lluir 360 sous
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de cens anual d’un censal de 380 sous anuals que Francesc de
Santceloni i altres síndics vengueren a Agnès, vídua de Pau Riera,
apotecari de Girona, com a tutora de Pere Riera, fill i hereu de
l’anterior (20 de maig de 1404). El trasllat es fa per a Tomasa,
vídua de Bernat Ginesta, escrivà de Girona, perquè tenia una
cessió de Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona, de
510 lliures barceloneses que eren part d’un censal de 960 de preu
(11 de juny de 1443).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima quarta mensis novembris

anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Trasllat de 2 de juliol de 1445. Jaume [Feliu] Calvó, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Campllong, notari pú-
blic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, amb testificació dels
connotaris Pere Sitjar i Antoni de Coll, substituts per la mateixa
autoritat i amb autorització de Jaume Ramon de Bóixols, doctor
en decrets, jutge ordinari de Girona.

Registres específics: 848 i 849.
Són dos pergamins cosits. 1.320 × 612 mm.

753

1417, novembre, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de l’esmentada ciutat (procures de 13 i 18 de febrer
closes per Pere Pinós, notari de Girona), a favor de Caterina,
esposa de Pere Pinós, notari, d’un censal de 8 lliures barceloneses
de tern de pensió anual i 200 lliures de preu. L’esmerçarien en
la remissió i lluïció de dos censals de major interès. El primer,
de 100 sous anuals de pensió, el prestaven a Francesc de la Via,
ciutadà de Girona. Havia estat venut per Francesc Bernat Malarç,
Pere Ferrer, Guillem Peralta i Francesc Marran a Pere Cantó, ju-
risperit de Girona i als seus hereus, per 100 lliures de preu (Bonanat
Nadal, 4 de juliol de 1374). El segon, el percebia Guillem Ricard,
llicenciat en lleis de Girona, com a administrador d’Antònia, la
seva filla, i d’Auda, la seva primera esposa difunta, aquesta última
hereva universal de 100 sous rendals que Francesc de Santceloni,
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Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a sín-
dics de la ciutat, vengueren a Guillem Vengut, menor d’edat,
ciutadà de Girona, per 100 lliures de preu (Guillem de Donç,
7 de novembre de 1403).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vigesima quarta novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes de Joan Safont, notari públic per la mateixa
autoritat.

Registres específics: 1652 i 1653.
868 × 646 mm.

754

1417, novembre, 30. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a
procuradors i síndics de la universitat de l’esmentada ciutat
(procures de 13 i 18 de febrer de 1417), a favor de Sibil·la, vídua
de Bernat Samsó, ciutadà de Girona, d’un censal de 41 lliures,
13 sous i 4 diners barcelonesos de tern de pensió i 20.000 sous
de preu. El destinaven a redimir els següents censals de major
pensió i interès: 175 lliures per lluir un censal de 175 sous que
Jaume de Beuda, com a síndic, va vendre a Pere Madrenc,
mercader de Girona, per 175 lliures barceloneses (Pere Pinós,
notari, 25 de maig de 1389); 105 lliures per lluir un censal de
105 sous anuals que era part d’un altre de 135 sous anuals que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, com a síndics, vengueren a Pere de Brugueroles,
ciutadà de Girona, per 135 lliures (Pere Pinós, notari, 19 de juliol
de 1403); 150 lliures per lluir 7 lliures i 10 sous que eren una
part de 200 sous de Pere Galceran de Cartellà, senyor del castell
de Falgons, alhora part d’un altre censal de major pensió que
Francesc de Santceloni i els seus cosíndics vengueren a Pere
Galceran de Cartellà (Guillem de Donç, notari, 8 d’agost de 1403);
200 lliures en remissió d’un censal de 200 sous propietat de Pere
de Rovira, fill de Dalmau de Rovira, batlle d’Anglès, i la seva
esposa Isabel que foren venudes a Pere Ballester, procurador dels
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esmentats esposos, per Ramon Raset i cosíndics (Pere Pinós,
notari, 20 de febrer de 1416); 60 lliures per lluir un censal de
60 sous de pensió de Joan Ginesta, prevere beneficiat de la seu,
que Francesc de Santceloni i cosíndics vengueren a Esteve
Barceló, brodador de Girona (Guillem de Donç, difunt notari,
10 de març de 1403); 60 lliures per lluir un censal de 60 sous
de pensió del mateix Joan Ginesta, clergue, que Francesc de
Santceloni i els seus cosíndics havien venut a Bartomeu Suibes,
ferrer de Girona (Guillem de Donç, difunt notari, 12 de maig
de 1406). Finalment, 250 lliures per lluir d’un censal de 12 lliures
i 10 sous de pensió que Eimeric de la Via, Pere de Bordils i altres
síndics vengueren a la Confraria de Santa Maria de la Seu de
Girona (Ramon de Bruguera, 4 de maig de 1352).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tricesima die mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1656 i 1657.
Són dos pergamins cosits. 1.563 × 632 mm.

755

1417, desembre, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mer-
cader, i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans de Girona, com a
procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat (procura de
18 de febrer de 1417), a favor de Margarida, vídua de Pere Gallissa,
escrivà de Girona, d’un censal de 83 sous i 4 diners de pensió
anual i 100 lliures de preu que destinen a la lluïció i redempció
els censals següents de pensió i interès superior: 14 lliures, 17
sous i 3 diners per raó de la lluïció i redempció de 50 sous anuals
que redimeixen de Guillem de Bell-lloc, ciutadà de Girona, d’un
censal de 12 lliures, 12 sous i 6 diners de pensió que Jaume Beuda,
com a síndic de la universitat de Girona, vengué a Bernat
Desbalbs, donzell, com a tutor de Bernat de Vilanova, fill i hereu
del difunt Bernat de Vilanova, per 252 lliures i 10 sous de preu
(23 d’abril de 1357); 100 sous per raó de la lluïció d’un censal
de 165 sous anuals que Ramon Raset, com a síndic, va vendre
a Francesc Respart, mercer de Girona, per 165 lliures (7 de gener
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de 1416); 95 sous per la lluïció d’un censal que pertanyia a
Joan de Vall, llicenciat en lleis, ciutadà; part d’un censal de 204
sous i 2 diners anuals que Ramon Raset, com a síndic, va ven-
dre a Agnès, vídua de Ramon de Juià (12 de febrer de 1416);
15 lliures per raó de la lluïció d’un censal de 165 sous anuals
que Ramon Raset, com a síndic, va vendre a Francesc Mestre,
apotecari de Girona, per 165 lliures (8 de gener de 1416); 30
lliures per la lluïció d’un censal de 380 sous que Francesc de
Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet,
com a síndics, vengueren a Agnès, vídua de Pau Riera, apotecari
de Girona, com a tutora de Pere, llur fill, per 380 lliures de
preu (Guillem de Donç, notari difunt, 21 de maig de 1404); 58
lliures en lluïció d’un censal de 58 sous que la compradora tenia
d’un altre censal de 308 sous anuals que Jaume Beuda, com
a síndic, vengué a Berenguer Casadellà, albadiner de Girona
(Pere Pinós, notari, 22 de maig de 1389); finalment, 17 sous
i 9 diners per raó de la lluïció que fan a Iu Frugell, draper,
d’un censal de 506 sous de pensió que Bernat Hospital i Bar-
tomeu Benet, com a síndics, vengueren a [...], ciutadà de Gi-
rona per 906 lliures de preu (Bonanat Nadal, 19 d’octubre de
1377).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis decembris anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari difunt Joan Safont.

Registres específics: 1626 i 1627.
Són dos pergamins cosits. 928 × 676 mm.

756

1417, desembre, 23. Girona

Renúncia de Joan Sarrovira, de la parròquia de Sant Julià del Llor,
a favor de Pere Auleda, prevere obtentor del benefici fundat pel
difunt Bernat de Planes, canonge i sagristà segon de l’església
de Sant Feliu de Girona, a l’altar de Santa Maria de Gràcia de
l’esmentada església, al domini útil d’una terra tinguda per l’es-
mentat benefici perquè la considera inútil i perjudicial per a ell.
Era una terra erma i boscosa, situada a la parròquia de Sant
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Julià del Llor, al lloc anomenat Bonetes, i tenia unes dues
vessanes d’extensió. A orient, afrontava amb l’honor del mas
Albon; a migdia, amb l’honor del mas Pagès del Llor; a occident,
amb l’honor del mas Verdera, i a cerç, amb l’honor de Ponç Co-
llell, de l’esmentada parròquia. Era de les pertinences del mas
Peiret del qual Joan Sarrovira n’era senyor útil i prestava un cens
anual d’un parell de gallines per Nadal. Aquesta renúncia es fa
en presència de Miquel Benaula, escrivà públic substitut de Jau-
me de Campllong; Bernat Rafart, prevere beneficiat en l’església
de Sant Pere de Galligants de Girona, i Antoni Vallmanya, ciu-
tadà de Girona, a la notaria de Guillem de Coll, notari que clou
el document.

Die iovis vicesima tertia mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Guillem de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona, amb presència de
Miquel Benaula, notari públic per la mateixa autoritat.

Registre específic: 690.
321 × 342 mm.

757

1417, desembre, 23. [Girona]

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms, a favor de Magdalena, abadessa del convent
de Santa Clara de Girona, i de les monges Margarida Cerdà, Cons-
tança Ferrater, Francesca Albertí, Blanca Ribot, Grasida Masó,
Francesca Juliana, Constança Vinyoles, Francesca Vidal, Bea-
triu Carrera, Margarida Avellana, Constança Riviera i Caterina
Mol[...].

Segueix àpoca.
Actum [est hoc Gerunde] die vigesima tertia decembris anno

a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari de Girona.

Registres específics: 1836 i 1837.
Mal estat de conservació: forats, taques, tinta esvanida. 854 × 536 mm.
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758

1417, desembre, 23

Confessió judicial de Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari,
com a síndics i procuradors amb Pere Miró de la universitat de
Girona (procura de 18 de febrer de 1417), davant Pere de Donç,
doctor en decrets i jutge ordinari de l’esmentada ciutat, reunits
a l’alberg de Pere Miró. Reconeixen judicialment a Narcís
Setmana, mercader de Girona, que juntament amb Pere Miró li
vengueren un censal de 1.000 sous de moneda barcelonesa de
tern anuals i que la universitat havia de prestar-lo al comprador
i successors. El preu de la venda fou de 1.160 lliures barceloneses
(Pere Pinós, notari de Girona, 23 de desembre de 1417).

Die iovis vicesima tertia decembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo decimoseptimo.

Llorenç Miró, escrivà per autoritat reial, substitut de Bernat de
Bordils, senyor útil de l’escrivania de la Cort i batllia de Girona.

Registre específic: 2940.
560 × 768 mm.

759

1418, abril, 29. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari),
per redimir els censals amb què la universitat s’havia obligat i
substituir-los per altres d’interès anual menor, amb permís del
rei Alfons IV donat a Poblet el 5 de maig de 1416. Venen un
censal de 18 lliures barceloneses de tern de cens anual per 432
lliures de preu a Margarida, esposa de Nicolau de Puig, ciutadà
de Girona, i al mateix Nicolau de Puig, com a procurador de
la seva esposa. La universitat inverteix l’import en la redempció
dels censals següents: 320 lliures per lluir 320 sous anuals
propietat de Nicolau de Puig, com a hereu del difunt Francesc
de Puig, ciutadà de Girona, censal que havia estat venut per
Guillem d’Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics de la
universitat, a aquest últim per 320 lliures (27 d’octubre de 1377);
100 lliures per lluir un censal de 100 sous propietat de l’esmentada
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Margarida, que Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc
de Segurioles i Pere Benet, com a síndics de la universitat, ven-
gueren a Pere Pinós, notari de Girona, per 100 lliures (20 d’oc-
tubre de 1404) i 12 lliures per lluir 12 sous i 6 diners anuals d’un
censal de 512 sous i 6 diners de cens anual que Guillem d’Hospital
i Bartomeu Benet, com a síndics de la universitat, vengueren al
difunt Guillem Vilar, de Banyoles, per 512 lliures i 10 sous (17
de novembre de 1377). Els esmentats cònjuges compren amb
diners procedents de la redempció d’un censal de 100 sous
d’interès anual que li prestava la mateixa universitat i que llueixen
en el moment de redactar aquest document i amb diners
procedents de la lluïció d’altres censals.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima nona die mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo CCCC decimo octavo.

Joan Safont, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 843 i 844.
Són dos pergamins cosits. 1.312 × 541 mm.

760

1418, maig, 13. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors
i síndics de la universitat de Girona (procura de 18 de febrer
de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), per redimir diversos
censals amb què la ciutat estava obligada i vendre’n d’altres a
interès més reduït amb permís reial atorgat a Poblet el 5 de maig
de 1416. Venen a Ramon Samsó, ciutadà de Girona, un censal de
1.000 sous barcelonesos de tern de cens anual per 24.000 sous
de preu que destinarien a la lluïció dels següents censals: 550 lliu-
res per la remissió de 87 lliures i 10 sous anuals d’un censal de
7.000 sous de cens anual propietat d’Andreu de Biure, donzell
de Girona, que era part d’un altre de 8.000 sous anuals que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, com a síndics de la universitat de Girona, vengueren
a Francesca, esposa de Bernat de Cruïlles, per 8.000 lliures (7
de maig de 1403); 600 lliures per la remissió d’un censal de 600
sous anuals propietat de l’Almoina del Pa de la vila d’Olot com
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a hereva universal del difunt Guillem Bartina, d’Olot, que Jaume
Beuda, com a síndic de l’esmentada universitat, va vendre a
Guillem Bartina per 600 lliures (11 d’abril de 1387), i 50 lliures
per raó de la remissió de 100 sous de cens anual que quedaven
d’un censal de 308 sous anuals que Jaume de Beuda, com a
síndic, va vendre al difunt Berenguer Casadellà, albadiner de
Girona, per 308 lliures (22 de maig de 1389).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tertiadecima die mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimooctavo.

Pere Pinós, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 753 i 754.
Són dos pergamins cosits. 1.570 × 597 mm.
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1418, setembre, 15. Girona

Capitulacions matrimonials de Blanca, filla de Francesc de Segurioles,
ciutadà de Girona, i de Blanca, la seva esposa difunta, amb Bernat
de Riera, fill de Joan de Riera, ciutadà de Girona, i de la seva
esposa Francesca. Francesc de Segurioles dóna a la seva filla,
a propòsit de les seves núpcies i en concepte d’heretat i llegítima
paterna i materna i pels llegats i drets fets per la seva mare a
l’esmentada Blanca, 35.000 sous barcelonesos de tern dels quals
18.800 els paga per donació de tres censals: un de 30 lliures
barceloneses anuals que Francesc de Santceloni, Joan de Riera
i Pere Benet, com a síndics de la universitat de Girona, vengueren
a Blanca mare, per 600 lliures de preu el 30 d’abril de 1403 i
que havia cedit al seu marit l’11 d’agost de 1403; un altre de
7 lliures anuals que Francesc de Santceloni, Joan de Riera, el
mateix Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics de
l’esmentada universitat, vengueren a Guillem Domingo, doctor
en lleis de Girona, per 140 lliures de preu el 26 d’octubre de 1403
i que havia estat cedit a Francesc de Segurioles el 20 de setembre
de 1417; 10 lliures anuals i 200 lliures de preu d’un censal de
17 lliures i 10 sous anuals que els síndics de la universitat
vengueren a Francesca, esposa de Joan de Riera, ciutadà de
Girona, la qual l’havia cedit a Francesc de Segurioles el mateix
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dia d’aquestes capitulacions (no consta la data de venda). Els
restants 16.200 sous els hi dóna en diners comptants per tal que
siguin invertits en altres censals a favor de Blanca com a
propietària i de Bernat com a usufructuari. Els esmentats censals
havien de ser dotals i, en cas de venda, Blanca no podria rebre’n
el preu sense el consentiment i voluntat dels esmentats Joan i
Bernat de Riera i de Francesc de Segurioles o dels seus hereus.
Si Blanca moria sense fills mascles però amb una o dues filles
que la sobrevisquessin, en el primer cas li podria llegar 12.800
sous i, en el segon, 25.000 sous a repartir entre totes dues. La
resta hauria de tornar al donant o al seu hereu o a qui disposés,
sempre que fos fill mascle o nét descendent per línia recta
masculina. Si una de les filles moria en edat pupil·lar, la quantitat
que li pertocava no podria ser heretada per l’altra filla sinó que
hauria de tornar a Francesc o al seu hereu. Si a l’esmentada
Blanca li sobrevivien tres filles, podria distribuir la totalitat dels
35.000 sous del dot. Si moria sense cap fill o aquest no arribava
a l’edat de testar, Blanca podria disposar de 10.000 sous, la resta
tornaria al donant o als seus hereus. Blanca ho lliura com a dot
a Bernat de Riera, el qual aporta en donació propter nuptias
una quantitat equivalent dels seus béns. Posat cas que Blanca
morís abans que el seu marit, aquest tindria dret a rebre 4.000
sous del dot; en cas contrari, Blanca rebria 4.000 sous de
l’aportació per raó de matrimoni. Entre aquests esposos existia
el quart grau de consanguinitat però havien obtingut la dispensa
apostòlica atorgada per les cartes patents de Pere Armengol,
llicenciat en decrets, abat de Sant Feliu, vicari general de Dalmau,
bisbe de Girona i comissari apostòlic, donades el 28 de maig
de 1418.

Actum Gerunde die foris decimo quinto septembris anno mille-
simo quadringentesimo decimo octavo.

Andreu Vilaplana, notari públic de Girona, de les notes del difunt
Miquel Pere, notari públic de Girona.

Registre específic: 858.
Havia estat encolat a un altre pergamí per la part inferior. 457 × 373 mm.

762

1418, octubre, 10. Girona

Venda de censal mort atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
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i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors
i síndics de la universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer
de 1417 en poder de Pere Pinós, notari) per reduir diversos censals
amb què la ciutat estava obligada, amb permís reial de 5 de maig
de 1416. Venen un censal de 9 lliures, 15 sous i 10 diners
barcelonesos de tern de cens anual per 235 lliures de preu a
Nicolaua, vídua de Joan Comelles, mercader de Girona. S’hauria
de pagar en dos terminis a casa de la compradora. La universitat
les destinaria a la lluïció i redempció d’una part d’un censal de
500 sous barcelonesos de cens anual i 500 lliures de preu que
prestava a Ferrer de Comelles, mercader de Girona. Aquest censal
era part d’un altre de 33 lliures de cens que Francesc de
Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Seguioles i Pere Benet,
com a síndics de la universitat, vengueren a l’esmentat Ferrer
el 1403.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde decima die octobris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i notari del Consell de la ciutat, de les notes
de Jaume Safont, notari.

Registres específics: 854 i 855.
810 × 703 mm.

763

1418, novembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
de la universitat de l’esmentada ciutat (procures de 13 i 18 de
febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), per redimir diversos
censals morts amb què la ciutat estava obligada i vendre’n d’altres
a interès més reduït, amb permís atorgat pel rei Alfons IV a Poblet
el 5 de maig de 1416. Venen un censal de 60 sous barcelonesos
de tern de cens anual per 72 lliures de preu a Guillem Vilella,
colteller de Girona. Les invertiran en la lluïció i redempció d’un
censal de 220 sous anuals que Francesc de Santceloni i altres
síndics vengueren a Dolça, vídua de Joan Miró, habitant de Palau-
sator, per 220 lliures de preu (7 de setembre de 1403).
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Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde quintadecima die mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimooctavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell de la ciutat, de les notes
del difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 845 i 846.
820 × 653 mm.

764

1418, desembre, 19. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadà de Girona, com a procuradors
i síndics de la universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer
de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), per reduir el nombre de
censals morts amb què la ciutat estava obligada, amb llicència
reial concedida pel rei Alfons IV el 5 de maig de 1416. Venen
un censal a Bartomeu Nadal, Bartomeu Seguí i Francesc Soler,
sabaters de Girona, com a pabordes de la confraria dels Sabaters
de Santa Maria i Sant Marc. L’import es destinaria a lluir i redi-
mir diversos censals que gravaven la ciutat: una part d’un censal
de 50 sous de cens anual que era part d’un altre que Francesc de
Santceloni i el seu cosíndic vengueren a Francesca, esposa
d’Andreu Cornell, llicenciat en lleis de Girona, per 100 lliures;
15 sous anuals que s’havien de donar a Arnau de Camós d’un
censal de 30 sous anuals que Bernat de Sitjar, Guillem Sunyer
i altres jurats vengueren a Guillem de Bordils, donzell de Bordils,
per 30 lliures; un censal de 350 sous anuals propietat d’Andreu
Pons, de Torroella de Montgrí, que Guillem Hospital i Bartomeu
Benet, com a síndics de la universitat de Girona, vengueren a
Bernat de Sitjar per 350 lliures, i un censal de 63 lliures i 15
sous que era part d’un altre de 1.500 sous anuals que Jaume
Beuda, síndic de Girona, va vendre a Caterina, esposa de Bernat
Miquel, senyor difunt de Palau-sator. Els compradors paguen
amb diners de la teca de la confraria i amb 12 lliures procedents
d’un censal de 15 sous de moneda barcelonesa anuals que
Bartomeu Marc[...], sabater de Girona, i la seva esposa Caterina
vengueren a l’esmentada confraria.
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Actum est hoc Gerunde decimanona die dezembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell de la ciutat, de les notes
de Pere Pinós, notari.

Registre específic: 835.
725 × 569 mm.

765

1418, desembre, 19. Girona

Àpoca atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com
a procuradors de la universitat de Girona, a favor de Bartomeu
Nadal, Bartomeu Sanguini i Francesc Soler, sabaters de Girona,
com a pabordes de la confraria dels Sabaters sota invocació de
Santa Maria i Sant Marc, en la qual reconeixen que han rebut
48 lliures barceloneses de tern per la venda a l’obra de l’esmentada
confraria d’un censal de 40 sous barcelonesos de cens anual. Han
estat pagades amb els diners de la teca de la confraria i amb
12 lliures procedents de la lluïció d’un censal de 10 sous de pensió
que Bartomeu Marchabrun, sabater, i Caterina, la seva esposa,
havien venut a la confraria per 15 lliures.

Actum est hoc Gerunde die decima nona decembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.

Registre específic: 1736.
138 × 586 mm.

766

[1419], [...], 11. Palau-sator

Donació atorgada per Joan Alió, prevere i sagristà de l’església de
Fontclara, a favor del seu nebot Antoni Alió, de Palau-sator,
d’un camp situat a Sant Pere de Palau-sator, al lloc anomenat
Estanyol. A orient, afronta amb l’honor de Pere Reió i amb la
terra de Guillem Vives, de Peratallada; a migdia, amb la riera;
a occident, amb la terra de Guillem Vives i amb la de Bernat
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Cendra, de Peratallada, i a cerç, amb la terra de Guillem Vives.
També li dóna un alberg que, a occident, afronta amb el de Pere
Ramada i, a migdia, amb un carrer. Aquesta donació entrarà
en vigor després de la mort del donant.

Actum est hoc in vila de Palatio de Turri undeci[ma] [...]
quadringentesimo [...].

Joan Rostilii, notari públic de Palau-sator, substitut de Ramon Pere.

Registre específic: 837.
Nota que informa que el 17 de març de 1419 va ser comprat per Joan Alió, a
na Alamanda, muller de Pere Lines (?) de Sant Feliu de Boada, amb carta feta
a la notaria de Palau-sator. 178 × 343 mm.

767

1419, febrer, 24. Girona

Capbrevació a favor de Pere Auleda, obtentor del presbiterat que el
difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’església de Sant Feliu
de Girona, va instituir a l’esmentada església. Pere Bosc, pagès
de la parròquia de Sant Martí de Llémena, reconeix que n’és home
propi i soliu pels masos Savall i Saragatals amb les seves
possessions, situats a la parròquia de Sant Martí de Llémena,
amb unes dues-centes cinquanta vessanes de terra, la major part
incultes o boscoses. A orient, afronta amb l’honor alodial de la
seva propietat per mitjà d’un torrent; a migdia, una part amb
l’honor que té per la pabordia de Mieres de l’església de Sant Feliu
de Girona, mitjançant un torrent, i l’altra amb l’honor d’en Donç
pel mateix torrent; a occident, una part amb l’honor alodial
anterior i l’altra amb la de Pere Caula per mitjà d’un torrent,
i a cerç, una part amb l’honor de Pere Caula i l’altra amb la
de Pere Campllong. També posseeix tres peces de terra més. La
primera, situada a l’esmentada parròquia, al lloc anomenat Boix
de Vall, d’una vessana i mitja d’extensió. A orient i occident,
afronta amb l’honor d’en Casabó, i a cerç, amb l’honor que té
per la pabordia de Mieres. La segona, situada al pla les Moles,
té vuit vessanes d’extensió. A migdia, afronta amb l’honor del
declarant, i a cerç, amb la d’en Casabó. La tercera, anomenada
Campas, té quinze vessanes de terra. A orient, afronta amb l’honor
del declarant anomenada Boix de Vall; a migdia, amb la riera
de Llémena, per un camí; a occident, una part amb l’honor de
n’Avella i l’altra amb l’honor alodial del declarant anomenada
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torrent de la Roureda, i a cerç, amb una altra honor d’ell mateix
anomenada pla les Moles. D’aquesta última se n’havia venut una
vessana de la part inferior que donava al camí reial a Rafael
Verges, ferrer. Confessa que ha de pagar 44 sous i 1 diner
barcelonès: 21 sous i 1 diner pel mas Saragatals d’acord amb
l’establiment fet per Guillem de Rovira, obtentor del presbiterat
esmentat, a Jaume de Constantins (Guillem de Quart, notari de
Girona, 28 de juliol de 1313), i 23 sous pel mas Savall, segons
reducció atorgada per Guillem de Rovira a Berenguer Savall
(Jaume Tresfort, notari de Girona, 13 de juliol de 1314). A més,
havia de pagar la tasca. Per la pabordia de Mieres i l’esmentat
lloc presbiteral, de manera proindivisa, posseeix el capmàs de
Bosc de Sant Martí de Llémena, amb era, clos, quintana, terres
i altres pertinences, de dotze vessanes d’extensió. A orient i migdia,
afronta amb l’honor d’en Casabó i, a occident i cerç, amb l’honor
capbrevat. En franc alou, té una peça que fou d’en Galceran,
de cent cinquanta vessanes d’extensió.

Actum est hoc Gerunde die vigessima quarta mensis februarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo nono.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registre específic: 857.
384 × 327 mm.

768

1419, abril, 5. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1419 closa per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
(procura de 18 de febrer de 1419 closa pel mateix notari), a favor
de Guillem Bonet, prevere obtentor de dos beneficis instituïts pel
difunt Guillem de Planes, sagristà segon de l’església de Sant
Feliu de Girona, a l’altar de Santa Maria de Gràcia de l’esmen-
tada església. Li venen un censal de 9 lliures, 15 sous i 10 diners
barcelonesos de moneda de tern de cens anual i 235 lliures de
preu amb la finalitat de redimir 63 lliures i 15 sous anuals d’un
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censal de 1.500 sous que Jaume Beuda, com a síndic de la
universitat de Girona, vengué a Caterina, vídua de Bernat Mi-
quel, senyor del castell de Palau-sator (16 de juny de 1389). Els
compradors paguen amb 4.400 sous barcelonesos que proce-
dien de la venda dels béns (masos, homes i dones, censos, rèdits,
agrers i drets de domini directe) que el benefici tenia a la parrò-
quia de Santa Maria Magdalena de Vilajoan, amb consentiment
de l’abat i Capítol de Sant Feliu, a favor de Joan de Pontós,
canonge de la seu, en nom propi (Miquel Pere, notari, 16 de març
de 1419).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die quinta aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimo nono.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell, de les notes del notari Pere Pinós.

Registres específics: 1870 i 1871.
Són dos pergamins cosits. 1.402 × 333 mm.

769

1419, maig, 26. Girona

Venda atorgada per Jaume Batlle, àlies Roure, del veïnat de la Móra
de Viladasens, i la seva esposa Joana, a favor de Joan Martí,
del mateix veïnat, d’una casa amb pati situada en aquesta
parròquia que pertanyia al mas Berton. La casa afronta, a orient,
amb les cases dels compradors; a migdia, amb el cortal dels
compradors; a occident, amb les cases dels venedors, i a cerç,
amb el camí. El pati afronta, a orient, amb les cases dels com-
pradors; a migdia, amb les cases d’en Carrera; a occident, amb
el cortal dels venedors, i a cerç, amb les cases dels compradors.
El preu és de 44 sous barcelonesos de tern i se salva el dret i
domini directe del benefici fundat a l’altar de Sant Narcís de
l’església de Sant Feliu pel difunt Jaume d’Albons, precentor de
l’esmentada església, pel que fa a terços, lluïsmes, foriscapis, dret
d’empara, remença i altres drets de domini directe i un cens anual
als venedors per Sant Pere i Sant Feliu d’una mesura i mitja de
forment bo i net per raó de les dues mesures que presten a
l’esmentat benefici per la casa, pati i les cases del mas Berton.
Els venedors es reserven el dret d’utilització dels canals de desguàs
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per les cases que retenien i per les que hi poguessin edificar. Les
parets entre ambdós propietaris serien mitgeres.

Actum est hoc Gerunde vicesima sexta die madii anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo decimo nono.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt Jau-
me de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 595.
Anava cosit per la part superior. 278 × 398 mm.

770

1419, novembre, 18. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
(procura de 18 de febrer de 1417 en poder del mateix notari),
a favor de Ramon Samsó, ciutadà de Girona, d’un censal de 20
lliures, 16 sous i 8 diners de cens anual i 10.000 sous de preu.
Inverteixen els diners procedents de la venda en la redempció d’un
censal de 100 sous anuals que la ciutat prestava a Esperandéu
Cardona, jurisperit de Barcelona, que era part d’un censal de
8.000 sous de pensió anual que Francesc de Santceloni i els seus
cosíndics van vendre a Francesca, esposa del noble Bernat de
Cruïlles, per 8.000 lliures de preu (Pere Pinós, 7 de maig de 1403).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde decima octava die novembris anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimonono.

Joan Safont, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari de Girona, de les notes rebudes pel
difunt Pere Pinós.

Registres específics: 1895 i 1896.
Són dos pergamins cosits. 1.571 × 736 mm.

771

1420, febrer, 29. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
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Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 feta per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
de l’esmentada universitat (procura de 18 de febrer de 1417 closa
pel mateix notari), a favor de Guillem Ricart, llicenciat en lleis
de Girona; Joan de Bosc, tresorer de la seu de Girona; Francesc
de Pla, prevere rector de l’església de Sant Dalmai, i Simó de Vilar,
batlle de Sant Sadurní, com a marmessors i executors del
testament del difunt Bernat de Vilar, paborde de gener de la seu
de Girona, en nom de l’obra del benefici fundat per l’esmentat
Bernat Vilar a l’altar de Sant Joan de la seu de Girona. Els venen
un censal de 18 lliures, 6 sous i 8 diners barcelonesos de tern
de pensió anual i 550 lliures de preu que paguen dels béns del
difunt. Joan de Vilar, clergue, era l’obtentor de l’esmentat benefici.
Els venedors el destinarien a la redempció de dos censals de major
preu i interès: 500 lliures per raó de la lluïció de 1.000 sous anuals
que prestaven a Esperandéu Cardona, jurisperit de Barcelona,
antic sotscanceller reial, d’un censal de 8.000 sous anuals que
Francesc de Santceloni i els cosíndics vengueren a Francesca,
esposa del noble Bernat de Cruïlles (Pere Pinós, 7 de maig de
1400), i 50 lliures per raó de la lluïció d’un censal de 63 sous
anuals que prestaven a Bernardí, fill hereu i emancipat de Gabriel
Miquel, ciutadà de Girona, que eren part d’un censal de 1.500
sous anuals que Jaume Beuda, com a síndic de la universitat
de Girona, va vendre a Caterina, vídua de Bernat Miquel, senyor
del castell de Palau-sator (Pere Pinós, 16 de juny de 1389).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vigesima nona februarii anno
bisextili a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
de Jaume de Campllong, notari i escrivà del Consell de la ciutat de
Girona, de les notes del difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 1841 i 1842.

1589, gener, 21. Girona

Cessió de censal atorgada per Llàtzer Cerdà, canonge de la seu, com
a obtentor del benefici instituït a l’altar de Sant Joan de la seu
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de Girona pel difunt Bernat de Vilar, paborde de gener de la seu,
a favor de Jaume Saconomina, ciutadà de Girona, com a
administrador de la Taula de Canvi de Girona, d’un censal de
18 lliures, 6 sous i 8 diners de pensió i 550 lliures de preu que
Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors
dels jurats i la universitat de Girona, vengueren als marmessors
i executors testamentaris de l’esmentat Bernat de Vilar, els quals
l’havien comprat amb diners del difunt per a l’obra de l’esmentat
benefici (Pere Pinós, 29 de febrer de 1420). L’atorgant reconeix
que ha rebut les 550 lliures del preu.

Actum est hoc Gerunde die vigesima prima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
nono.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
de Jaume de Campllong, notari i escrivà del Consell de la ciutat de
Girona.

Registre específic: 1843.
Són dos pergamins cosits. 1.165 × 663 mm.

772

1420, març, 18. Tortosa

Trasllat d’una disposició atorgada pel rei Alfons IV i dirigida als seus
lloctinents, governadors de Catalunya, veguers, batlles i altres
oficials reials, en la qual ordena que es respecti sota pena pecu-
niària la constitució concedida pel monarca a les Corts celebrades
el 9 de desembre de 1419, en què es concedia perdó a favor dels
braços o estaments i a les ciutats, viles i llocs de l’esmentat
Principat i singulars per les penes comeses o degudes per censals,
violaris, homenatges trencats, tinença d’hostatges, penes d’hosts
fallides, bans, claus i reclaus, altres obligacions sobre els con-
tractes o altres escrits notarials que no seguissin les constitucions
de Perpinyà, sosteniment de bandejat o foragitats de pau i treva,
manlleutes i altres penes pecuniàries i ordena que es tornin les
penyores.

Datum Dertuse XVIII die marcii anno a nativitate Domini
M CCCC vicesimo.

Trasllat de 10 d’abril de 1420. Joan Despujol, escrivà reial i notari
públic per tot el domini del monarca, amb la testificació de Joan
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Vilagut, escrivà reial i notari, i Bartomeu Ripoll, notari de Barcelona,
i autoritzat per Francesc Borrell, cavaller, veguer de Tortosa.

Registre específic: 1670.

1420, març, 18. Tortosa

Trasllat d’una disposició adreçada pel rei Alfons IV als seus lloctinents,
governadors de Catalunya, veguers, batlles i altres oficials reials,
en què ordena que es tinguin per nuls i sense efecte els càrrecs
de comissaris enviats com a virrei, lloctinent, protector, refor-
mador, procurador delegat, instigador o un altre títol, nomenats
per a qualsevol cas, necessitat o urgència, i de totes les provisions
que aquests haguessin fet sense fer cas de la constitució que el
monarca havia concedit a les Corts Generals de Catalunya,
celebrades al monestir de Sant Cugat del Vallès, que havia de
tenir vigència fins a les següents Corts de Catalunya. Contra
l’esmentada constitució havien estat enviats Riambau de Corbera,
cavaller i agutzil reial a Girona; Arnau Fenolleda, ciutadà de Bar-
celona i agutzil reial a Urgell; [...]aziron, a la ciutat de Tarragona,
i Antoni Carmona, porter, al monestir de Montserrat.

Datum Dertuse XVIII die marcii anno a nativitate Domini M
CCCC vicesimo.

Trasllat de 10 d’abril de 1420. Joan Despujol, escrivà reial i notari
públic per tot el domini del monarca, amb la testificació de Joan
Vilagut, escrivà reial i notari, i Bartomeu Ripoll, notari de Barcelona,
i autoritzat per Francesc Borrell, cavaller, veguer de Tortosa.

Registre específic: 1671.
Altres numeracions: Registrado de número 204. 328 × 421 mm.

773

1420, març, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Mi-
quel Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com
a síndics i procuradors de la universitat de l’esmentada ciu-
tat i en nom dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer
de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), i com a procura-
dors de diversos singulars (procura de 18 de febrer de 1417
del mateix notari), a favor de Ramon Samsó, d’un censal de
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41 lliures, 13 sous i 4 diners de cens anual i 1.000 lliures de
preu. El destinen a la redempció de dos censals de major in-
terès. En primer lloc, 905 lliures i 9 sous les inverteixen per
raó de la lluïció de 2.206 sous i 3 diners anuals que prestaven
a Caterina, vídua de Joan de Muntanyans, cavaller, d’un cen-
sal de 2.306 sous i 3 diners que Guillem Hospital i Barto-
meu Benet, com a síndics, vengueren a Jaspert de Campllong,
ciutadà de Girona (Bonanat Nadal, 8 de març de 1378). En
segon lloc, 94 lliures i 11 sous els esmercen per raó de la lluïció
de 350 sous anuals que prestaven a Francesc de Santmartí,
donzell, d’un censal de 32 lliures i 10 sous anuals que Fran-
cesc de Santceloni i els cosíndics vengueren a Blanca, vídua
de Jaume de Bordils (Guillem de Donç, 28 de setembre de
1408).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Bernat Ferrer, notari públic per autoritat reial, substitut de Pere
Tortosa, tutor testamentari de Jaume Miquel, fill i hereu de Jaume
de Campllong, notari de Girona.

Registres específics: 1908 i 1909.
Són dos pergamins cosits. 1.446 × 659 mm.

774

1420, març, 31. Tortosa

Concessió feta pel rei Alfons IV a favor de la universitat de Girona,
a petició dels jurats i prohoms de la ciutat, en la qual dóna
llicència i facultat d’imposar dret de barra pel termini de deu
anys, segons la manera acostumada i amb facultat de poder-lo
arrendar, a partir de la data d’expiració del dret de barra concedit
pel rei Martí I el 20 de març de 1409. Els ingressos aconseguits
serien destinats al pagament de deutes i lluïció de censals que
la ciutat s’havia carregat per tal de mantenir en bones condicions
els camins reials i ponts construïts.

Datum Dertuse die ultima marcii anno a nativitate Domini
millesimo CCCC vicesimo.

Registre específic: 2070.
Altres numeracions: Registrado de número 700, 14. 244 × 393 mm.
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775

1420, juny, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors
de la universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer de 1417
en poder de Pere Pinós, notari) per reduir diversos censals amb
què la universitat estava obligada i vendre’n d’altres de menor
interès amb permís reial atorgat pel rei Alfons IV el 5 de maig
de 1416. Venen a Pere de Torrent, ciutadà de Barcelona, un censal
de 1.084 sous barcelonesos de tern anuals per 26.016 sous que
reben per mà de Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona, per
raó de la lluïció de 2.206 sous i 3 diners de pensió anuals que
pagaven a Caterina, vídua de Joan de Muntanyans, cavaller i
senyor de la casa d’Horta de la parròquia de Sant Genís o Sant
Joan d’Horta de Barcelona. Eren part d’un censal de 2.306 sous
i 3 diners anuals que Guillem d’Hospital, mercader, i Bartomeu
Benet, draper, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
dels jurats i la universitat varen vendre a Jaspert de Campllong,
senyor del castell de Púbol i ciutadà de Girona (Bonanat Nadal,
notari, 8 de març de 1378).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde tertia die iunii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes rebudes pel difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 902 i 3046.
608 × 618 mm.

776

1420, juny, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
de l’esmentada universitat (procura de 18 de febrer de 1417 closa
pel mateix notari), a favor de Felicià de Palol, donzell, senyor
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del castell de Palol de Revardit i de la seva esposa Marquesa.
Els venen un censal d’11 lliures, 13 sous i 9 diners de pensió
anual i 280 lliures i 10 sous de preu, de les quals 200 lliures
es destinen a redimir un censal de 200 sous de pensió anual i
200 lliures de preu venut per Francesc de Santceloni, Joan Rie-
ra, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics de la
universitat de Girona, a Miquela, esposa de Francesc Artau,
argenter de Girona (Pere Pinós, notari, 28 de maig de 1403), i
80 lliures i 10 sous s’inverteixen per raó de la lluïció de 105 lliures
anuals que rep Andreu de Biure, donzell, d’un censal de 8.000 sous
anuals que Francesc de Santceloni i els seus cosíndics varen
vendre a Francesca, esposa del noble Bernat de Cruïlles i els seus
successors (Pinós, 7 de maig de 1403).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die quinta decima mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del
Consell, de les notes del notari Joan Safont.

Registres específics: 1838 i 1839.
798 × 690 mm.

777

1420, setembre, 29. Salitja

Testament de Francesc de Santceloni, menor d’edat, sa de cos i ment,
fill de Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona. Escull com a
marmessors el seu pare, Francesca, la seva mare, i el prior del
convent dels frares predicadors de Girona. Disposa ser enterrat
a la capella de Sant Celoni i Santa Agnès de l’església de l’esmentat
convent amb l’hàbit de Sant Domènec del germà més pobre,
al qual haurien de donar un hàbit nou. Deixa diners als frares
del monestir i per a misses de rèquiem a les esglésies dels con-
vents de predicadors, framenors, Mercè, Carme i Sant Pere de
Galligants. Ordena la celebració de dos aniversaris perpetus a
l’església dels predicadors, al cap de sis mesos de la mort i al
cap de l’any, i un aniversari a l’església dels framenors. Deixa
diners a la Creu Major de Sant Feliu i a dotze preveres de
l’esmentada església perquè l’acompanyin en el funeral, i a les
obres de Sant Feliu, la seu, Sant Martí Sacosta, el Mercadal, Sant
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Pere de Galligants, Sant Nicolau, Santa Eulàlia Sacosta, capella
de Sant Jaume dels Malalts de Pedret, l’església del monestir de
Sant Daniel, l’església del convent de Santa Clara i a les monges
d’aquest últim. També en deixa a l’obra del Pont Nou de Girona,
al convent dels framenors, al monestir de Santa Maria del Car-
mel, a l’obra del convent de Santa Maria de la Mercè dels Captius,
al monestir de Sant Pere de Galligants, a l’Hospital Nou de
Girona, a l’Hospital de la Seu, a l’Hospital dels Pelegrins situat
prop del pont o portal dels pelegrins de Girona, i a les confraries
de les quals era confrare. Deixa diners a Felip Francesc, Pere
Francesc i Nicolau Francesc, germans seus; a Caterina, germana
seva, esposa de Gaufred de Vilarig, donzell, i a Francina, germa-
na seva, esposa de Jaume de Vallgornera, cavaller. Mana que
sigui restituït a Francina, la seva esposa, el dot que va rebre
d’ella i que constava en les cartes nupcials, més un increment
de 100 lliures. Llega diners a Joan, fill seu bastard, per quan
es casi i tingui més de vint anys; a Jaume Francesc, el seu fill
(en cas d’entrar en religió seria privat del seu llegat però hauria
de ser proveït per l’hereu de llibres i de tot el material neces-
sari per als estudis universitaris i obtenir un bon benefici
eclesiàstic); al seu fill encara no nat i als marmessors. Nome-
na com a hereu universal Antoni Francesc, fill seu, i com a
substituts en cas de mort o entrada en religió d’aquest, el seu
fill mascle de més edat que no hagués entrat en religió. Si no
el sobrevivien, els substituirien Francesc de Santceloni, el seu
pare; Felip Francesc de Santceloni, Francesc de Santceloni,
Nicolau Francesc de Santceloni i Guillem Francesc de Sant-
celoni, germans seus, per aquest ordre. Si no ho acceptaven,
havien mort o bé entrat en religió sense fills legítims, serien
hereus els frares predicadors amb la condició de celebrar
diàriament una missa de rèquiem a l’altar de Sant Celoni i
Santa Agnès per la seva ànima i la dels seus parents i fidels
difunts amb absolució del seu túmul. A més, els frares de l’es-
mentat convent no podrien donar la capella a ningú que no
fos de la seva família, haurien de tenir-la proveïda de robes i
ornaments, hi haurien de fer cremar un ciri durant l’elevació
del Cos de Crist i una llàntia a la capella de Sant Pere Màrtir
i Sant Tomàs. Si el convent no complia les condicions ante-
riors, el llegat passaria a l’obra de la seu. El testador nome-
na com a tutors i curadors dels seus fills el seu pare i la seva
esposa.
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Actum est hoc intus ecclesiam Beate Marie Saligia vicarie
Gerunde die vicesima nona mensis septembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Antoni de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2977.
717 × 679 mm.

778

1420, octubre, 19. Verges

Renúncia de Llorenç Ferran, del veïnat de Diana de Sant Jordi
Desvalls, a favor del prevere obtentor del benefici que el difunt
Guillem de Planes, canonge i sagristà segon de Sant Feliu, fundà
a l’esmentada església, dels drets sobre una terra que antigament
fou d’en Torn. A orient, afronta amb el camí; a migdia, amb
l’honor de Pere Colomar, i a cerç, amb l’honor de l’esmentat
Llorenç.

Actum est hoc in dicto castro de Virginibus die decimanona
mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo.

Jaume Guinard, notari públic de Verges, la Tallada, Bellcaire i
termes.

Registre específic: 2324.
Tinta esvanida i taques d’humitat. Anava cosit per la part superior i inferior. 188
× 302 mm.

779

1420, novembre, 21. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics
dels jurats i del Consell de la ciutat de Girona amb Pere Miró,
absent (procures de 13 i 18 de febrer de 1417), a favor de Bernat
de Riera, fill de Joan de Riera, ciutadà de Girona, i de Blanca,
la seva esposa, d’un censal de 29 lliures, 11 sous i 8 diners
barcelonesos de tern de pensió i 710 lliures de preu. Joan de Riera
paga amb els diners rebuts de Francesc de Segurioles, pare de
Blanca, en concepte de dot. La universitat els esmerçaria en la
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lluïció i redempció de 105 lliures anuals que prestava a Andreu
de Biure, donzell, d’un censal de 1.000 sous de pensió anual que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, com a síndics de la ciutat, vengueren a Francesca,
esposa del noble Bernat de Cruïlles (Pere Pinós, 7 de maig de
1403).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima prima novembris anno

a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Miquel Garbí, notari per autoritat reial, substitut del difunt Jaume
de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del Consell, de les
notes rebudes pel difunt Joan Safont, notari.

Registres específics: 1686 i 1687.
Són dos pergamins cosits. 1.317 × 660 mm.

780

1420, desembre, 16. Girona

Venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel Vilar,
apotecari, i Pere Miró, com a síndics i procuradors de la
universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer closes pel
notari Pere Pinós), a favor de Guillem Vilella, colteller de Girona,
d’un censal de 6 lliures i 5 sous de moneda barcelonesa de tern
de pensió anual i 650 lliures de preu.

Actum est hoc Gerunde die sextodecimo mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
de Joan Safont, notari públic i escrivà dels jurats.

Registre específic: 1665.
795 × 622 mm.

781

1420, desembre, 16. Girona

Àpoca atorgada per Miquel Pere i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans
de Girona, com a síndics i procuradors amb Pere Miró, ciu-
tadà de Girona, absent, de la universitat d’aquesta ciutat (procura
de 13 de febrer de 1417 closa per Pere Pinós, notari) i com a



594 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

procuradors de diversos singulars de l’esmentada universitat (pro-
cura de 18 de febrer del mateix any i notari), a favor de Guillem
Vilella, colteller de Girona, en la qual reconeixen que han rebut
150 lliures per la venda d’un censal de 6 lliures i 5 sous
barcelonesos de tern de pensió anual i 150 lliures de preu. Les
haurien d’invertir en la lluïció i redempció d’altres censals de
major pensió i interès.

Actum est hoc Gerunde die sexta decima mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Miquel Garbí, notari per autoritat reial, substitut del difunt Jaume
de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del Consell, de les
notes rebudes pel difunt Joan Safont, notari.

Registre específic: 1975.
Anava cosit per la part superior. 118 × 620 mm.

782

1421, gener, 16. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
amb Pere Miró, absent, de la universitat de l’esmentada ciutat
i en nom dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417
closa per Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos
singulars (procura de 18 de febrer de 1417 en poder del mateix
notari), a favor de Francesc de Santceloni, el jove, ciutadà de
Girona, d’un censal de 25 lliures de moneda barcelonesa de tern
i 600 lliures de preu. Les inverteixen en la redempció dels següents
censals de major pensió i interès: 449 lliures, 12 sous i 9 diners
per raó de la lluïció de 105 lliures anuals que prestaven a Andreu
de Biure, donzell de la diòcesi de Girona, d’un censal de 8.000
sous que Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de
Segurioles i Pere Benet, com a síndics de la universitat de Girona,
vengueren a Francesca, esposa del noble Bernat de Cruïlles (Pere
Pinós, 7 de maig de 1403); 55 lliures per lluir 55 sous anuals
que prestaven a Caterina, vídua de Guillem Domenge, doctor en
lleis, d’un censal de 175 sous anuals que Guillem Hospital i
Bartomeu Benet, com a síndics, vengueren al difunt Bernat
Malarç, jurisperit de Girona, en nom propi i com a procurador
del difunt Bernat Samsó, ciutadà de Girona (Bonanat Nadal, 17
d’octubre de 1377); 100 lliures per lluir 100 sous anuals que rep
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Caterina, esposa de Guillem Domenge, d’un censal de 200 sous
anuals que Guillem Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics,
vengueren a Bernat de Vic, ciutadà de Girona (23 d’octubre de
1377), i 7 sous i 3 diners per raó de la lluïció de 22 lliures i
16 sous anuals que prestaven a Pere de Terrades, ciutadà de
Girona, d’un censal de 686 sous i 6 diners anuals que Guillem
Hospital i Bartomeu Benet, com a síndics, vengueren a Caterina,
vídua de Francesc Terrades, ciutadà de Girona (Bonanat Nadal,
19 d’octubre de 1377).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde sextadecima mensis ianuarii anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo primo.

Joan Safont, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1902 i 1903.
Són dos pergamins cosits. 1.578 × 610 mm.

783

1421, gener, 21. Bàscara

Definició atorgada per Joan Martí i Bernat Fosselles, el seu gendre,
del veïnat de la Móra, parròquia de Viladasens, amb consentiment
de Narcisa, filla del primer i esposa del segon, a favor de Ramon
Julià i Jordi Julià, el seu fill, del mateix veïnat, del dret de pas
que tenien els atorgants, amb animals carregats o no, en una
peça de terra que pertanyia als Julià, situada al lloc anomenat
la Feixa. El tenien per concessió de Guillem Roig, de Llagostera,
a Berenguer Martí, de la Móra, predecessor de Joan Martí (Pere
Maçanet, notari de Girona, 23 d’agost de 1339). Aquesta definició
es fa d’acord amb la sentència arbitral d’11 de gener de 1421
dictada per Pere Balell, de Viladasens, i Arnau Rupià, de Jafre,
a la vila de Bàscara.

Actum est hoc in villa de Baschera vicesima prima die Ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
primo.

Guillem Cellera, notari públic de la vila de Bàscara per autoritat
del bisbe de Girona.

Registre específic: 572.
303 × 523 mm.
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784

1421, març, 10. Viladasens

Testament de Joan Martí, de la Móra, parròquia de Viladasens, en
el qual nomena com a marmessors Berenguer Pellicer, de
Viladasens; Guillem Ferrer, major d’edat, de Gaüses; Bernat
Martí, gendre del testador, i el sagristà de l’església de Sant Vicenç
de Viladasens. Escull ser sepultat al cementiri de l’església de Sant
Vicenç de Viladasens a la qual deixa diners per al dret de
sepultura, ornaments, misses, altars, rètols i candela de Santa
Maria, i per a una almoina en el novenari i cap d’any de la seva
mort. Deixa diners a Francesca, la seva esposa; a Pere Martí i
Brunissenda, la seva esposa, sogres del testador; a Margarida,
filla seva i esposa de Bernat Jafreu, de Camallera; a Narcisa i
Miquela, filles seves; als seus néts; a Bernat Martí, el seu gendre;
als seus fillols i filloles i als marmessors. Institueix Narcisa, filla
seva, com a hereva universal i posat que aquesta morís sense
descendència legítima, la substituirien Miquela, filla del testador,
si no s’havia casat; Margarida, esposa de Bernat Jafreu, i en últim
terme l’esmentada Miquela, si ja estava casada. En cas de mort
de Miquela sense descendència, la substituiria Margarida, néta
del testador, filla de Miquel Ferran i Joana, la seva esposa difunta
i filla del testador, de Llampaies, o la seva néta Joana, també
filla dels anteriors, per aquest ordre.

Actum est hoc intris mansum Martini de Vall de sa Mora
parochie de Villa Asinorum diocesis Gerundensis die decima mensis
marcii anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo
primo.

Pere Vilella, domer de l’església de Viladasens.

Registre específic: 558.
Altres numeracions: N. 76. 403 × 397 mm.

785

1421, maig, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors dels
jurats i del Consell de la ciutat (procures de 10 i 18 de febrer
de 1417), a favor de Sibil·la, vídua de Ramon Raset, draper de
Girona, com a tutora testamentària de Francesc, llur fill, hereu
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universal del seu pare, d’un censal de 46 lliures de pensió anual
i de 1.104 lliures de preu. El destinarien a la redempció d’altres
censals de major pensió: 450 lliures per lluir 450 sous de pensió
que rep Margarida, esposa de Pere de Santmartí, ciutadà de
Girona, d’un censal de 1.500 sous anuals que Pere de Bordils,
Lluís Estruç i altres jurats varen vendre al difunt Francesc de
Santmartí (Ramon Bruguera, 8 d’abril de 1356); 446 lliures per
redimir 446 sous de Joan Serra, fill del difunt Francesc Serra,
llicenciat en lleis de Girona, que havien estat venudes per Francesc
de Santceloni, Joan Nava, Francesc de Segurioles i Pere Benet,
com a síndics de la ciutat, a Francesc Serra (Pere Pinós, 17 de
maig de 1408); 22 lliures, 14 sous i 9 diners per raó de la lluïció
d’un censal de 35 sous anuals que pertanyia a Arnau de Terrades,
mercader de Barcelona, per venda de Guillem d’Hospital i
Bartomeu Benet, com a síndics de la universitat de Girona, a
Caterina, vídua de Francesc de Terrades (Bonanat Nadal, 19
d’octubre de 1377); 2 lliures per raó de la lluïció de 152 sous
de pensió que rep Margarida, esposa de Pere de Santmartí, ciutadà
de Girona, d’un censal de 452 sous rendals que Guillem
d’Hospital i Bartomeu Benet, síndics de la ciutat, vengueren a
Francesc de Santmartí (Bonanat Nadal, 21 d’octubre de 1377),
i 183 lliures, 5 sous i 3 diners per raó de la lluïció d’un censal
de 250 sous de pensió propietat de Sibil·la, esposa de Narcís
Miquel, ciutadà de Girona, venut per Eimeric de la Via i Pere
de Bordils, com a jurats, al difunt Francesc de Pabia, mercader,
com a tutor del difunt Bernat Samsó (4 de maig de 1352).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis marcii

anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
primo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Joan Safont.

Registres específics: 1680 i 1681.
Són dos pergamins cosits. 911 × 689 mm.

786

1421, juny, 12. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
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Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom dels jurats i
prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós,
notari), i com a procuradors de diversos singulars (procura de
18 de febrer de 1517 closa pel mateix notari), a favor de Guillem
Vilella, colteller de Girona, d’un censal de 100 sous barcelonesos
de tern de cens anual i 120 lliures de preu.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Joan Safont.

Registres específics: 1893 i 1894.
Pergamins cosits. Falta l’encapçalament de la venda. 436 × 612 mm.

787

1421, octubre, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors amb Pere Miró,
absent, de la universitat de Girona (procura de 13 de febrer de
1417 closa per Pere Pinós, notari), i com a procuradors de
diversos singulars (procura de 18 de febrer del mateix any), a
favor de Guillem de Costa, prevere obtentor del benefici fundat
pel difunt Francesc Campllonguell, sagristà de l’església de Salt,
a l’altar de Santa Helena de l’església del Mercadal de Girona.
Li venen un censal de 145 sous de moneda barcelonesa de pensió
anual i 175 lliures de preu que el comprador paga amb diners
procedents de la lluïció d’un censal que el benefici esmentat rebia
de la universitat de Peratallada per donació de Guillema, vídua
d’Arnau de Rovira, àlies Perxa, moner de Girona. Aquesta lluïció
fou feta amb consentiment i voluntat del rector i obrers de
l’església del Mercadal i els hereus o senyors útils del mas
Campllonguell de Campllong. Els venedors esmerçarien els diners
a lluir 118 lliures, 1 sou i 5 diners d’un censal de 150 sous anuals
que Francesc de Santceloni i els cosíndics havien venut al difunt
Joan de Casesnoves, escrivà de Girona (Pere Pinós, notari, 7 de
juliol de 1403), i a lluir 56 lliures, 18 sous i 7 diners d’un altre
censal de 624 sous anuals que Guillem Hospital i Bartomeu
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Benet, com a síndics de la universitat de Girona, vengueren a
Bernat Ferrer, corredor de Girona (Bonanat Nadal, notari, 7
d’octubre de 1377).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vigesima quarta die mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo
primo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut del
successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona
i escrivà del Consell de la ciutat, de les notes del difunt Joan Safont,
notari.

Registres específics: 3039 i 3040.
Són dos pergamins cosits. 984 × 368 mm.

788

1422, març, 14. Viladasens

Testament de Jordi Julià, fill de Ramon Julià i de la seva esposa
Francesca, del veïnat de la Móra de Viladasens, en el qual escull
com a marmessors Ramon Julià, el seu pare, Pere de Puig i
els sagristans de l’església de Sant Vicenç de Viladasens presents
en el moment de la seva mort. Vol ser enterrat al cementiri de
l’esmentada església, a la qual deixa diners per als seus clergues,
misses, almoina, torxes, a cada altar per ornaments, rètols,
candela de Santa Maria i a l’altar de la capella de Sant Martí,
construïda de nou a la parròquia de Viladasens, per ornaments.
Fa llegats als seus fills; a la seva germana Joana, esposa de
Miquel Reig, de Mollet; a Guillem, fill de Joan Reig, el seu nebot;
a Ramon Julià, el seu pare, al qual nomena senyor i posseïdor
dels seus béns; a Francesca, la seva mare; a Brunissenda, esposa
de Pere Martí, de la Móra; a Joan i Pere, fills del testador i als
altres fills que puguin néixer. Institueix la seva esposa Margarida
com a senyora i possessora dels seus béns de per vida mentre
no es torni a casar. Nomena Ramon Julià com a tutor dels seus
fills i Joan, fill seu, com a hereu universal. En cas de mort de
l’hereu sense fills legítims o de renúncia el substituiria, en pri-
mer lloc, Pere, fill del testador; en segon lloc, el fill mascle de
més edat que el sobrevisqués; en tercer lloc, la filla de més edat,
i finalment Ramon Julià, pare del testador, o el parent més
proper.
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Actum est hoc in manso Juliani vicinatus de Mora dicte
parrochie Villaasinorum quartadecima die mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.

Guillem Miquel, regent de la sagristia de Viladasens.

Registre específic: 610.
238 × 454 mm.

789

1422, març, 20

Testament de Narcisa [...], de la parròquia de Sant Vicenç de
Viladasens, en el qual nomena com a marmessors Pere Martí,
el seu avi; Ramon Julià, del veïnat de la Móra de Viladasens;
[...], de Camallera, i el sagristà de l’església de Sant Vicenç de
Viladasens. Escull ser enterrada al cementiri de l’esmentada
església a la qual deixa diners per a misses, torxes del Corpus,
a cada altar per ornaments i la candela de Santa Maria. A més,
ordena la distribució d’una almoina de pa als pobres i la
celebració de misses per al seu pare, Joan Martí, i els seus avis
Berenguer Teixidor i Agnès. Fa llegats pecuniaris al seu avi Pere
Martí; a Francesca, la seva mare; a Margarida i Miquela, les seves
germanes, i als seus nebots. Nomena Francesca, la seva mare,
com a hereva universal.

[Actum est hoc] vicesima die marcii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.

Guillem Miquel, sagristà de Viladasens.

Registre específic: 619.
Manca la part dreta del pergamí. 306 × 422 mm.

790

1422, abril, 22

Disposició de la reina Maria, consort del rei Alfons, com a lloctinent
i procuradora seva, en la qual inhibeix el batlle general de
Catalunya i el procurador reial de Rosselló i Cerdanya de defen-
sar, per autoritat o ofici, persones de la jurisdicció dels oficials
ordinaris, encara que fossin arrendadores de lleudes o altres
rendes i drets reials. Haurien de ser jutjades, castigades, condem-
nades o absoltes pels jutges ordinaris del lloc i declara els
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arrendadors i lleuders com a persones de fur i jurisdicció dels
ordinaris, tant en causes civils com criminals. Per tant, el batlle
general i el procurador reial no podrien fer ús d’una altra
jurisdicció que la que solien usar en temps del rei Pere i revoca
les provisions i comissions contràries a aquesta disposició.

Die mercurii post prandium intitulata vicesima secunda aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
secundo.

Joan Despujol, escrivà reial i notari públic per tot el domini del
monarca, amb la testificació de Joan Vilagut, de l’escrivania reial,
i Bernat de Cantallops, tots dos notaris públics per tot el domini
del rei.

Registre específic: 900.
Altres numeracions: Registrado de número 205. 336 × 546 mm.

791

1422, abril, 22

Poder atorgat per les Corts Generals del Principat de Catalunya,
reunides a la casa del Capítol de la seu de Barcelona, per autoritat
de la reina Maria com a lloctinent del seu espòs el rei Alfons IV,
a favor de fra Joan Estarigues, comanador del [...]; Guerau de
Sentmenat, domiciliat a Barcelona, i Llorenç [...], burgès de
Perpinyà, en qualitat de diputats del General de Catalunya, i a
favor dels successors en l’esmentat ofici. Els concedeixen plena
llicència i poder per vendre tants censals morts com calgui fins
a obtenir els 350.000 florins d’or que la Cort havia concedit al
rei per a l’aprovisionament de l’exèrcit. Podrien donar garanties,
obligacions i seguretats per al seu pagament amb els ingressos
del General procedents de qualsevol vila, castell i lloc del Principat
de Catalunya. A més, aquests censals no podrien ser confiscats,
emparats o segrestats per cap oficial reial per raó de cap crim
o delicte comès o que poguessin perpetrar els compradors o
posseïdors. Les pensions es pagarien en els llocs i termes establerts
en el document i serien franques i immunes de quèsties, toltes,
imposicions i serveis, càrrecs, exaccions i contribucions, danys
i interessos per part del comprador. Segueix la lloació de la reina
Maria.

Dimecres a XXII del mes de abril del any de la nativitat de
Nostre Senyor M CCCC XXII.
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Bernat d’Esplugues, notari per autoritat reial, escrivà del Consell de
la ciutat de Barcelona i del braç reial de la Cort; Joan Despujol,
escrivà reial, notari públic per tot el domini del rei i escrivà del braç
militar de la Cort, i Miquel Sadurní, prevere de la diòcesi de Girona,
secretari de l’arquebisbe de Tarragona, escrivà del braç eclesiàstic
de la Cort.

Trasllat de Bernat Sans, notari públic de Barcelona per autori-
tat reial, amb la testificació de Bernat Mateu, notari públic de
Barcelona per autoritat reial i de Francesc Joan, notari públic de Bar-
celona, autentificat per Guillem de Bordils, cavaller, veguer de
Barcelona.

Registre específic: 2987.
630 × 543 mm.

792

1422, juny, 10. Girona

Testament de Francesc de Santceloni, ciutadà, major d’edat, de Giro-
na en el qual designa marmessors la seva esposa Francesca, els
seus gendres Jaume de Vallgornera, cavaller, i Gaufred de Vilarig,
donzell, i els seus fills Francesc de Santceloni i Felip de Santceloni,
ciutadans. Demana ser sepultat amb l’hàbit de sant Domènec a
la capella de Sant Celoni i Santa Agnès de l’església del con-
vent dels frares predicadors de Girona, en el túmul o carner on
reposen els seus predecessors. Deixa diners a la Creu Major de
l’església de Sant Feliu de Girona de la qual era parroquià, als
dotze preveres de Sant Feliu que portin la creu en la seva
sepultura, a l’església de Sant Feliu per dret de sepultura, als dotze
frares del convent de Sant Domènec que portin el seu cos a
sepultar, als dotze nens escolans que llegeixin set salms penitencials,
als dos frares de l’orde dels predicadors i als dos de l’orde dels
framenors que l’acompanyin en el trànsit de la mort i llegeixin
les passions de Crist i altres oracions, al guàrdia dels framenors
i frares presents en el seu trànsit fins que el seu cos estigui
enterrat, al prior dels predicadors, al guardià dels framenors, al
prior de l’església del Carme i al de Sant Domènec perquè facin
celebrar un trentenari de Sant Amador i misses de rèquiem,
a l’església de Sant Feliu per a misses, a l’obra de Sant Feliu, a
la seu de Girona per a misses i obra, a Sant Pere de Galligants
per a misses, Sant Nicolau, Santa Eulàlia Sacosta, Sant Martí



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 603

Sacosta, església del Mercadal, la Mercè i Sant Daniel. En totes
aquestes esglésies el dia de la sepultura dirien missa a l’altar major
i absoldrien la seva ànima amb l’assistència de clergues i monges.
També deixa diners a Santa Clara on l’abadessa i monges havien
de llegir un salteri, a la capella de Sant Jaume de Pedret, a la
capella de Santa Caterina de l’Hospital Nou, per una almoina
als pobres el dia de la sepultura, als pobres de l’Hospital Nou, a
l’església de Bordils i a la de Santa Coloma de Farners, per
a la celebració de misses, a l’església de Salitja, al bací dels po-
bres, a l’obra del Pont Nou, a la confraria de Santa Maria de
la Seu de la qual era confrare, a la confraria de Sant Pere Màrtir
instituïda al convent dels frares predicadors de Girona, a la con-
fraria de Sant Jordi i a la de Sant Lleonard, per maridar donze-
lles pobres, als pobres vergonyants, per la remissió de captius
cristians de Girona en poder dels sarraïns, si en tenien, i als
marmessors. També disposa que tots els seus servents, serventes
i nodrisses portin roba de drap de llana negre durant el dol. Obliga
70 sous barcelonesos de cens anual, 50 sous pels 50 de pensió
anual que la mare del testador, Margarida, va deixar al convent
dels frares predicadors per certs aniversaris que ella va ordenar
en el seu testament per a la seva ànima, i 20 sous de pensió
anual que Francesc de Santceloni, pare del testador, va deixar
al convent de Sant Domènec, per tal que s’hi celebressin ani-
versaris per a la seva ànima. Aquests diners els haurien de pagar
els hereus; si hi refusaven, haurien de ser cobrats sobre set albergs
contigus situats a la ciutat de Girona, als carrers de les Ferreries
Velles i Peixateries, sota domini directe i alodial del testador. Els
posseeixen l’esposa de Berenguer Conques, fabre de Girona, com
a hereva del difunt Bernat Andreu, pedrer; l’hereu del difunt Pere
Madrens, hostaler de Girona; Marc Florit, peixater de Girona;
Joan Boïgues, escrivà de Girona, i l’hereu del difunt Joan Sau,
baxiatoris de Girona. El domini directe seria del seu hereu
universal llevat que aquests albergs els compressin els prestadors
dels censos o els seus hereus. També deixa diners per a un
trentenari de Sant Amador que s’ha de celebrar per fra Bernat
Artiguell, mestre en teologia, de l’orde dels predicadors, el seu
confessor, per a dues misses setmanals que s’han de celebrar a
perpetuïtat pels frares del convent dels predicadors a la capella
de Sant Celoni i Santa Agnès, a més de les dues misses que
pretenia instituir la seva germana Margarida, esposa de Joan de
Vall, llicenciat en lleis. Una s’ha de celebrar els divendres,
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dedicada a la Passió, i l’altra els dissabtes, dedicada a Santa
Maria. Les altres dues misses, de rèquiem, s’han de celebrar
uns altres dies de la setmana amb absolució de túmul (si la
seva germana no les fundava, demanava que se celebressin la
missa de la Passió i una de rèquiem). Per a aquestes misses
setmanals deixa un cens de 50 sous anuals que s’hauria de
comprar amb coneixement dels marmessors si no el comprava
ell mateix. Deixa a la seva esposa Francesca pel dot i escreix
(d’acord amb les capitulacions matrimonials de 28 de maig
de 1384 closes pel notari Guillem Llobet) el censal de 60 lliures
anuals que Narcís de Santdionís, doctor en lleis i conseller
reial, pare de l’esmentada Francesca, li va lliurar i que rebia
sobre el lloc reial de Fraga, i l’usdefruit dels béns del testador
si no es tornava a casar o no demanava el dot i altres llegats;
a Felip de Santceloni, el seu fill, els béns que li va concedir
quan es va casar amb Joaneta, filla del difunt Pere Pinós, notari
de Girona; a Pericó i Guillem, fills seus, els deixa diners que
rebran en el moment de complir vint-i-cinc anys, i mana
proveir-los de vestit, calçat, llibres de dret i del que els calgui
per estudiar dret fins que siguin doctors; a Caterina, filla seva,
esposa de Gaufred Vilarig, donzell domiciliat a Torroella de
Montgrí, li dóna els diners que havia rebut per les seves núp-
cies; a Francina, filla seva, esposa de Jaume de Vallgornera,
cavaller, com l’anterior, i als seus néts i nétes, els deixa diners
perquè es casin o entrin en religió. Fa llegats pecuniaris a
Margarida, la seva germana, esposa de Joan de Vall, llicenciat
en lleis de Girona, i a Francina, esposa de Francesc de Sant-
celoni, fill del testador. Nomena hereu universal Francesc de
Santceloni, a qui mana seguir les clàusules i codicils de l’ins-
trument d’heretament que li féu en el moment del seu matri-
moni (Miquel Pere, notari, 10 d’abril de 1410). En cas de mort
sense descendència preveu la substitució de l’hereu d’acord
amb l’ordre de successió acostumat tenint en compte el sexe
i l’edat.

Actum est hoc Gerunde decima die mensis iunii anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2784.
674 × 679 mm.
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793

1422, setembre, 4. Girona

Venda de censal feta per Miquel Pere, notari; Miquel Vilar, apotecari,
i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics
de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom dels jurats i
prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per Pere Pinós),
i com a procuradors de diversos singulars (procura de 18 de febrer
closa pel mateix notari), a favor de Guillem de Costa, com a
prevere obtentor del benefici fundat pel difunt Francesc Camp-
llonguell, prevere de l’església del Mercadal de Girona, d’un
censal de 34 sous i 8 diners barcelonesos de tern de cens anual
i 52 lliures de preu que paga amb diners procedents de la lluï-
ció d’un censal de 52 lliures de preu i 52 sous de pensió anual
que l’hereu o successor del difunt Jaspert de Campllong, pres-
tava al benefici esmentat, amb consentiment del rector del
Mercadal i hereus del mas Campllonguell, patrons del benefi-
ci. Aquestes 52 lliures seran invertides en la remissió d’altres
censals de major pensió i interès: 21 sous i 6 diners per raó i
lluïció de 24 lliures i 14 sous anuals que la universitat prestava
a Caterina, esposa de Joan Domènec, draper de Girona, d’un
censal de [6]24 sous anuals que Guillem Hospital i Bartomeu
Benet, síndics de la universitat, vengueren a Bernat Ferrer,
corredor (Bonanat Nadal, 17 d’octubre de 1377); 20 lliures per
lluir 16 sous i 8 diners anuals a Marquesa, vídua de Miquel
Joan, fuster de Girona, d’un censal de 420 sous anuals que Ber-
nat Vi[ve]s, com a síndic de la universitat, va vendre als fills
de Francesc Puig, paraires de Girona (Guillem de Donç, 27 de
juliol de 1393), i 30 lliures, 18 sous i 6 diners per lluir un censal
de 7 lliures anuals que Francesc de Santceloni i els cosíndics
vengueren a Guillem Domenge (Guillem de Donç, 26 d’octubre
de 1403).

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis septembris anno a

nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del difunt Nicolau Frugell, notari.

Registres específics: 1884 i 1885.
740 × 476 mm.
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794

1422, setembre, 28. Girona

Definició de comptes atorgada per Joan de Palomar, doctor en lleis
i canonge de l’església de Girona, com a vicari general d’Andreu,
bisbe de Girona, a favor de Pere Cili i Llorenç Narbonès, com
a marmessors testamentaris de Ponç Narbonès, sagristà de
l’església d’Albons, aproven els comptes de la marmessoria des-
prés d’haver estat examinats per Berenguer Juià, prevere capellà
del monestir de Sant Daniel, com a comissari delegat pel bisbe;
el sagristà de l’església d’Albons, i Antoni Mitjà, prevere de Sant
Feliu. Pere Narbonès va nomenar com a marmessors Guillem
Bernat, de Perulis, clergue beneficiat de la seu de Girona; Pere
Cili, clergue beneficiat a l’església d’Albons; Llorenç Narbonès,
germà del difunt, i Pere Massaguer, d’Albons (testament de 6 d’oc-
tubre de 1375 en poder de Guillem Batlle, notari públic de Gi-
rona). Pere Cili i Llorenç Narbonès havien comprat el 22 de
setembre de 1406 una mitgera de forment anual que prestava
Joan Cili, d’Albons, i el 10 de febrer de 1415, 5 sous anuals que
havia de prestar Francesca, filla de Pere de Valls, hereu univer-
sal de Bernat Foixà, també del mateix lloc. Aquestes prestacions
les havien de rebre els clergues d’Albons per a la celebració
d’aniversaris.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die septembris an-
no a nativitate Domini millesi[mo] quadringentesimo vicesimo
secundo.

Joan Vilella, clergue, notari públic per autoritat del bisbe de Girona,
de les notes del Llibre de Definicions de la Cúria Eclesiàstica de
Girona.

Registre específic: 565.
Ha estat retallat per la part dreta. Havia estat utilitzat com a tapes de llibre.
358 × 507 mm.

795

1422, novembre, 14. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors dels jurats i del
Consell de la ciutat de Girona amb Pere Miró, ciutadà (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417), a favor d’Agnès, vídua de Guillem
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Vengut, llicenciat en lleis de Girona, d’un censal de 88 sous
barcelonesos de tern de pensió anual i 132 lliures de preu. El
destinaven a la lluïció d’un censal de 400 sous anuals propietat
de Bernat Andreu de Sitjar i que Francesc de Santceloni i els
cosíndics havien venut a Francesca, vídua de Ramon Canet,
donzell (Pere Pinós, 26 de març de 1404).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo CCCC vicesimo secundo.

Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l’he-
reu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de
les notes del difunt Nicolau Frugell, notari, que fou escrivà del
Consell de la ciutat. Actua per absència d’Andreu Vilaplana, con-
notari seu.

Registres específics: 1684 i 1685.
849 × 688 mm.

796

1423, juny, 19. Girona

Conveni entre Bartomeu Pellicer, sagristà del monestir de Sant Pere
de Galligants, senyor útil i directe del mas Altimir de la parrò-
quia de [...] per raó d’aquest càrrec (al qual Joan Ferrer, el seu
predecessor, havia renunciat), d’una banda, i Guillem, fill i he-
reu de Guillem Samaçana, de l’altra. Es posen d’acord sobre el
dret d’utilització de l’aigua d’una font que havia estat del mas
esmentat.

Actum est hoc Gerunde die sabbati decima nona mensis iunii
anno a nativitate Domini [millesimo quadringentesimo vicesimo
tertio].

Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

Registre específic: 3012.
Falten les parts esquerra, central i dreta del document. 493 × 330 mm.

797

1423, setembre, 6. Maella

Donació atorgada per la reina Maria, com a lloctinent del seu marit,
a favor de la ciutat de Girona, de la meitat dels drets sobre els aigua-
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deixos dels rius Ter, Onyar i Güell que pertanyien al domini reial,
per tal que els puguin vendre o establir i apliquin les seves rendes
en utilitat de la ciutat, afectada per les crescudes dels rius esmentats.

Date Maelle sexta di septembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo tercio.

Guillem Bernat de Brugada, protonotari de la reina Maria i notari
públic per tota la jurisdicció reial.

Registre específic: 1643.
Inscripció: En lo llibre Vert CCC LXX V. Altres numeracions: Registrado de
número 27. 328 × 526 mm.

798

1424, gener, 22. Olot

Venda atorgada per Berenguer de Soler, àlies de Campdedéu, de la
parròquia de Sant Esteve d’Olot, a favor de Guillem Fàbrega, del
veïnat de Tredòs de la mateixa parròquia, i a qui aquest vulgui
amb la condició que sigui home propi del monestir de Santa
Maria de Ripoll i del seu abat, d’un camp amb arbres situat a
Olot, al lloc anomenat ses Mecelles. El tenia per compra a Pere
Bóixols, prevere sagristà de l’església de Sant Esteve d’Olot, i a
Bernat Galter, també d’Olot, com a marmessors i executors
testamentaris del difunt Pere Moyon, d’Olot (venda de 2 de març
de 1415 closa per Pere de Colomer, notari públic d’Olot). A orient,
una part afronta amb l’honor de Joan Manter i una altra amb
el camí; a migdia, una part amb l’honor de Bartomeu Clopera,
prevere, i una altra amb l’honor de Joan Lavina que fou de l’hereu
del difunt Huguet Cedeu; a occident, amb l’honor d’en Perull,
i a cerç, amb l’honor del mas de Fàbrega. Se salva el dret i domini
de l’abat de Ripoll, raó per la qual Bernat Costa, sagristà major
del monestir de Santa Maria de Ripoll, com a procurador de
Dalmau, abat de l’esmentat monestir, firma i lloa la venda.

Quod hoc laudo firmo et iuro in villa Oloti vicesima secunda
die dicti mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo qua-
dringentesimo vicesimo quarto.

Pere d’Era, notari públic d’Olot, per autoritat de l’abat del monestir
de Ripoll.

Registre específic: 901.
301 × 484 mm.
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799

1424, maig, 9. Girona

Testament de Sibil·la, vídua de Bernat Samsó, ciutadà de Girona, en
el qual escull com a marmessors Ramon Samsó, el seu fill; Ramon
Samsó, el seu nét, i un lector de la seu de Girona que sigui de
l’orde dels framenors. Vol ser enterrada al cementiri del convent
dels framenors, en el túmul d’Arnau Rafart, ciutadà de Girona,
el seu avi matern, situat en el capítol de l’esmentat convent, i
demana que se li concedeixi l’hàbit de l’orde de Sant Francesc
i que dos frares la vetllin en l’agonia i després de morta. Deixa
diners als framenors per a misses i pregàries; al seu confessor
per a dos trentenaris, un al convent dels framenors i un altre
al dels predicadors; al convent dels dominics i als seus frares,
a Sant Martí Sacosta, al convent del Carme i a Santa Maria de
la Mercè, per a misses; als pobres de l’Hospital Nou; a les monges
de Santa Clara i al seu convent; al bací destinat al vestit dels
pobres i a mortalles; a les obres de la seu, Sant Feliu i Santa
Susanna del Mercadal; per pagar els greuges oblidats, i per a obres
pies i almoines als pobres. També en deixa als marmessors; a
Sibil·la, esposa de Narcís Miquel, la seva néta; a Arnalda, esposa
de Ramon Samsó, fill seu; a Violant, esposa de Ramon Samsó,
fill de Ramon Samsó, nét seu, i a Antònia, filla de Ramon Sam-
só, fill seu, per raó de maridatge. Deixa a Ramon Samsó, fill de
Ramon Samsó, el seu nét, la seva part de la dècima de la parrò-
quia de Sant Dalmai i la fàbrega de Brunyola. Fa llegats als seus
néts, nétes i besnéts; a Sibil·la, filla de Pere Muntaner, mercader
de Girona, la seva fillola, i a Sibil·la, filla de Narcís Miquel, fillola
seva i besnéta. Institueix Ramon Samsó, el seu fill, com a hereu
dels altres béns.

Actum est hoc Gerunde nona die madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 903.

1428, octubre, 25. Girona

Codicil al testament de Sibil·la, vídua de Bernat Samsó, ciutadà de
Girona, en el qual mana que el comanador del convent de Santa
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Maria de la Mercè celebri un trentenari, pel qual deixa una
quantitat de diners. També en deixa a l’obra de l’esmentat
convent i al bací dels captius. Revoca el llegat a Antònia, filla
de Ramon Samsó, el seu fill, i li deixa només 100 lliures perquè
ja li havia donat 50 lliures quan es va casar amb Joan de
Margarit.

Actum est hoc Gerunde vicesima quinta die octobris an-
no a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
octavo.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Ber-
nat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 904.

1434, abril, 28. Girona

Codicil al testament de Sibil·la, vídua de Bernat Samsó, ciutadà
de Girona, en el qual deixa a Francesc, fill de Ramon Samsó,
menor d’edat, besnét seu, 100 lliures de moneda de tern i 20
florins a Violant, esposa de l’esmentat Ramon. Atorga 20 flo-
rins a cadascuna de les persones i institucions següents: a la
capella de les Onze Mil Verges, de l’església dels predicadors,
destinats a fer reixes; a Caterina, monja de Sant Pere de
Barcelona, filla de Narcís Miquel, ciutadà de Girona, besnéta
seva; a Caterina, vídua de Bernat de Puig, mercader de Girona;
a l’esposa d’en Bosc Savellaneda, de la parròquia de Fornells,
i al bací de Santa Maria de la Mercè. Treu 50 lliures del lle-
gat de 100 que havia fet a Sibil·la, filla de Narcís Miquel,
ciutadà de Girona, besnéta seva, perquè ja les hi havia lliurat
quan es va casar.

Actum est hoc Gerunde vicesima octava die aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimoquarto.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Ber-
nat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona.

Registre específic: 905.
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1434, novembre, 2. Girona

Codicil al testament de Sibil·la, vídua de Bernat Samsó, ciutadà de
Girona, en el qual revoca el llegat de 20 florins d’or d’Aragó per
construir les reixes de l’altar de les Onze Mil Verges de l’església
dels predicadors, perquè l’havia commutat per una altra obra a
la mateixa església. Modifica el llegat fet a Sibil·la, esposa de
Narcís Miquel, ciutadà de Girona, la seva néta, i li deixa només
50 sous.

Actum est hoc Gerunde secunda die novembris anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 906.
779 × 623 mm.

800

1424, agost, 1. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Alfons IV en el qual concedeix a la ciutat de
Girona que pugui imposar dret de pontatge de dos diners a les
persones que anessin a cavall i d’un diner a les que anessin a
peu i als animals, carregats o no, amb la finalitat de poder acabar
el Pont Nou que es construïa a l’orient de la ciutat.

Datum Barchinone prima die augusti anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo quarto.

Registre específic: 910.
Altres numeracions: Registrado de número 203. 267 × 457 mm.

801

1424, novembre, 7

Concessió feta pel rei Alfons IV a la universitat de Girona de la meitat
que restava al monarca de les terres i possessions de l’al·luvió
reial a l’aiguadeix del Ter (l’altra meitat ja havia estat donada
als jurats per la reina consort), a fi que les venguin, estableixin
o arrendin i els seus ingressos serveixin per subvencionar les
despeses de la ciutat per la construcció d’un mur de contenció
als rius, després de la gran avinguda que havien experimentat
el Ter, l’Onyar i el Güell.
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Datum Barchinone die septimo novembris anno a nativitate
Domini M CCC XX IIII.

Francesc Aixaló, escrivà reial i notari públic per tot el domini del rei.

Registre específic: 1597.
Conserva la cinta del segell de cera. Altres numeracions: Registrado de número
209. 362 × 551 mm.

802

1424, novembre, 28. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per
Pere Pinós, notari), i com a procuradors de diversos singulars
(procura de 18 de febrer de 1417 closa pel mateix notari), a favor
d’Antònia, vídua de Bernat Saragossana, apotecari de Girona,
d’un censal de 63 sous de cens anual i 84 lliures de preu que
invertiran en la lluïció de diversos censals de major pensió i
interès.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die vicesima octava mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
quarto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 1868 i 1869.
637 × 675 mm.

803

1425, gener, 25. Barcelona

Àpoca atorgada per Berenguer Desllor i Guerau Ferrer, mercader,
ciutadans de Barcelona, com a procuradors de Jaume Exat[...],
Pere d’Aytello, Berenguer Claret, Antoni Salvador, Arnau Santjust,
Esteve Satorre, mercader, i d’altres conciutadans seus (procura
donada a Barcelona el 7 de novembre de 1424, en poder de Bernat
Sans, notari públic de Barcelona), a favor de Miquel Vilar, com
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a síndic i procurador de la ciutat de Girona, en la qual reconeixen
que han rebut a la Taula de Canvi de Barcelona i de Bartomeu
Vives, mercader de Barcelona, 11.000 sous de moneda barcelo-
nesa de tern que la ciutat de Girona havia lliurat als esmentats
ciutadans per a la coronació reial, sense perjudici dels seus
privilegis i llibertats. Narcís Miquel, ciutadà de Girona, havia
firmat debitori per aquesta quantitat (Joan Teixidor, notari de
Barcelona, 10 de novembre de 1424) a favor de Pere Batet, doctor
en lleis, batlle general de Catalunya, cobrador dels diners
demanats per la coronació.

Actum fuit hoc Barchinone vicesima quinta die ianuarii anno
a nativitate Domini M CCCC vicesimo quinto.

Joan Teixidor, ciutadà de Barcelona, notari públic per autoritat reial
per tot el domini del monarca.

Registre específic: 911.
Altres numeracions: Registrado de número 210. 182 × 286 mm.

804

1425, octubre, 20. Anglès

Venda atorgada per Miquel Mata, el seu fill Francesc i Joana, esposa
d’aquest, de la vila d’Anglès, a favor de Màrtir Sunyer, d’una peça
de terra del mas de Ribes situada a Anglès. El preu és de 110 sous
barcelonesos de tern i se salva el dret i domini directe del castell
d’Anglès quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres de domini directe
i un cens anual d’un parell de gallines per Nadal. Signa Francesc
de Soler, cavaller procurador de Cecília d’Aragó i Cabrera, com a
possessor del castell d’Anglès, hipotecat i obligat en certs títols.

Actum est hoc in villa de Anglesio vicesima die octobris anno
a nativitate Domini millesimo CCCC vicesimo quinto.

Joan [...], notari públic d’Anglès substitut de Joan de Colomer.

Registre específic: 621.
308 × 326 mm.

805

1425, novembre, 8. Girona

Venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, Miquel Vilar,
apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors dels
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jurats i prohoms de la universitat de l’esmentada ciutat (procures
de 13 i 18 de febrer de 1417 en poder del notari Pere Pinós),
a favor de Bernat de Guixar, canonge de Sant Feliu de Girona,
com a administrador de l’Almoina del Vestuari de Sant Feliu,
d’un censal de 32 sous barcelonesos i 3 diners de pensió anual
i 43 lliures de preu. D’aquest preu, 42 lliures, 17 sous i 2 diners
procedien de 25 sous anuals de cens que l’esmentada Almoina
rebia d’un alberg situat a Girona, a la plaça de les Albergueries.
Antigament fou del difunt Bernat de Margarit, ciutadà de Girona
i ara de Joan Banyils, major d’edat, escrivà de Girona, i l’havien
comprat als hereus d’en Roure, difunt. Els diners del preu els
esmentats síndics els invertirien en la lluïció i redempció d’altres
censals de pensió i interès més alts.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die octava mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, i
escrivà del Consell, de les notes del difunt Guillem de Donç, notari.

Registres específics: 1853 i 1854.
856 × 363 mm.

806

1425, desembre, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
de la universitat de l’esmentada ciutat i de diverses persones
(procures de 13 i 18 de febrer de 1417 closes per Pere Pinós,
notari), a favor de Guillem Capella, prevere sagristà de l’església
de Sant Miquel de Montnegre, i Joan Maçana, prevere obtentor
del benefici instituït per Ramon d’Escala, cavaller, a l’altar de
Sant Joan de l’església de Montnegre. Venen un censal de 40 sous
de cens a Guillem Capella i un de 5 sous i 8 diners de cens a
Joan Maçana, pel preu total de 68 lliures, 11 sous i 5 diners
que paguen amb diners de procedència diversa. En primer lloc,
amb 40 lliures procedents de la venda feta per Guillem Capella
a Joan Banyils, menor d’edat, escrivà de Girona, d’un cens anual
de 23 sous i 4 diners que rebia en nom del benefici de la sagristia
sobre dos albergs comprats per Joan Banyils a Bernat Sirvent,
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de Barcelona, situats a la plaça Albergueries (aquest cens el
pagava el difunt Pere Rovira, menestral). En segon lloc, amb 20
lliures d’un dipòsit fet per Guillem Capella en poder de Joan
Banyils, com a dipositari de la Cort de Girona, el 26 d’octubre
de 1423, procedents de la lluïció d’un censal que es prestava als
aniversaris de l’esmentada església per a l’ànima del difunt Pere
Tresserra, de Montnegre. Finalment, amb 8 lliures, 11 sous i 5
diners aportats per Joan Maçana provinents de la venda feta a
Joan Banyils de 5 sous anuals d’un cens que percebia en nom
del seu benefici.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die tercia mensis decembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del difunt Pere Pinós, notari.

Registres específics: 1886 i 1887.
682 × 605 mm.

807

1426, novembre, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
de la universitat de l’esmentada ciutat (procures de 13 i 18 de
febrer de 1417 closes per Pere Pinós, notari), a favor de Bernat
Guixar, canonge; Antoni Llorenç, beneficiat; Joan Pidra, apotecari,
i Miquel Cerdans, draper, com a pabordes de la confraria de Sant
Narcís de l’església de Sant Feliu de Girona, i de Gabriel Bosquet,
prevere obtentor del benefici de l’esmentada confraria. Els venen
un censal de 69 sous de moneda barcelonesa de cens anual i
103 lliures, 11 sous i 6 diners de preu, de les quals 95 lliures
procedien de la venda de dos censals que la confraria percebia
de la universitat de Girona i 8 lliures, 11 sous i 6 diners provenen
de la lluïció de 5 sous feta per Joan Banyils, escrivà, major d’edat,
d’una quantitat amb què tenia obligat l’alberg que fou del difunt
Bernat de Margarit, ciutadà de Girona, situat a la plaça de les
Albergueries i que Joan Banyils havia comprat als hereus d’en
Roure, difunt del Mercadal de Girona. Els venedors esmerçarien
el preu a redimir un censal de 500 sous anuals que Francesc
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de Santceloni i els cosíndics van vendre a Guillem Pons, notari de
Rupià (Guillem de Clos, notari difunt de Girona, 10 de juliol
de 1403) perquè tenia un interès més alt.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die septima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell, de les notes del notari Miquel Furgell.

Registres específics: 1851 i 1852.
Són dos pergamins cosits. 1.175 × 374 mm.

808

1426, novembre, 17. Girona

Donació atorgada per Caterina, vídua de Joan de Margarit, donzell
de Girona, a favor de Joan de Margarit, cavaller, fill seu, en
concepte d’heretat i llegítima paterna, materna i altres drets, i
de tots els béns mobles i immobles, presents i futurs de la donant
amb la condició que pogués disposar de 100 lliures de tern per
testar. Si Joan moria sense fills legítims o si aquests no arribaven
a l’edat de testar, els esmentats béns haurien de tornar a Caterina
o a qui disposés, tret de 5.000 sous amb què el donatari podria
fer les seves voluntats. Amb aquests béns podria donar 3.000 sous
d’escreix a Antònia, la seva futura esposa.

Actum Gerunde die dominica decima septima novembris anno
millesimo quadringentesimo vigesimo sexto.

Trasllat del segle XVI. Jaume Vives, notari de Girona, de les escrip-
tures del difunt Bernat de Soler, notari públic de Girona.

Registre específic: 912.
229 × 247 mm.

809

1426, desembre, 31. Olot

Capitulacions matrimonials de Llorença, filla de Guillem de Fàbrega,
hereu i propietari del mas de Fàbrega de Tredòs, parròquia de
Sant Esteve d’Olot, amb Pere de Pineda, fill de [...], de Pineda,
parròquia de Sant Martí de Toralles, i de la seva esposa Francesca.
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Guillem de Fàbrega atorga a la seva filla, en concepte de donació
inter vivos, el mas de Fàbrega amb totes les honors i possessions,
tingut per l’abat de Ripoll, amb les condicions següents: en
continuaria essent senyor i usufructuari mentre visqués; haurien
de viure conjuntament i ell i la seva esposa haurien de ser proveïts
amb menjar, beure, vestit, calçat i tot el que els calgués tant en
salut com en malaltia; si no podien conviure, es dividirien el
mas i les terres; reté certa quantitat de diners per fer les seves
voluntats, i si la filla moria sense descendència o aquesta no
arribava a l’edat de testar, els béns haurien de tornar a l’atorgant
o a qui disposés llevat de 10 lliures amb les quals Llorença podria
testar, a més de la quantitat necessària per assegurar l’aixovar.
Aquesta ho aporta en dot a Pere de Pineda, el qual li concedeix
60 lliures de moneda barcelonesa de tern en concepte d’aixovar.
Per restituir-lo obliga el mas de Fàbrega i la devolució es faria
amb els mateixos terminis i pagaments amb què havia estat rebut.
A la mort de Llorença, el marit tindria el mas en dret d’hipoteca
fins a la restitució de l’aixovar, i si volia marxar del mas, l’hereu
l’hauria de redimir de l’abat de Ripoll i podria emportar-se els
vestits i armes que li pertanyien.

[Actum] est hoc Oloti ultima die mensis decembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo.

És còpia simple.

Registre específic: 912.
415 × 348 mm.

810

1427, juliol, 17

Trasllat d’una clàusula del testament de Dolça, vídua de Joan Miró,
habitant de Palau-sator, en la qual institueix com a hereu
universal Pere Miró, el seu fill.

Die iovis decimo septimo iulii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo septimo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de
les notes del difunt Miquel Pere, notari.

Registre específic: 2359.
165 × 281 mm.
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811

1427, agost, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, com a procuradors amb Pere Miró, ciutadà de
Girona, de la universitat de l’esmentada ciutat (procura de 18
de febrer de 1417) per lluir i redimir els censals morts amb què
la ciutat estava obligada i vendre’n d’altres a un interès inferior,
amb permís reial donat pel rei Alfons IV al monestir de Poblet
el 5 de maig de 1415. Venen a Ramon Samsó, menor d’edat,
ciutadà de Girona, un censal de 8 lliures barceloneses de tern
anuals i 200 lliures de preu. El destinen a la lluïció i redempció
de 8 lliures, 6 sous i 6 diners anuals que la universitat pagava
a Ponç Vilella, ciutadà de Girona, com a fill i hereu universal
del difunt Joan Vilella, de la mateixa ciutat. Eren part d’un censal
de 2.000 sous anuals que Francesc de Santceloni, Joan de Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics i procuradors
de la universitat de Girona, vengueren a l’esmentat Joan Vilella
per 40.000 sous (Guillem de Donç, notari difunt de Girona, 4
d’agost de 1403, redactat pel difunt Pere Pinós, notari).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde octava die mensis angusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo.

Bernat Ferran, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Bernat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes rebudes per Nicolau Frugell, connotari seu.

Registres específics: 534 i 535.
Són dos pergamins cosits. 1508 × 576 mm.

812

1427, novembre, 11. Hostalric

Àpoca atorgada per Antoni Rabassa, prevere domer de l’església de
Sant Esteve de Tordera, com a procurador de Beatriu de Balbs,
priora de Santa Maria de Valldemaria (procura de 19 de març
de 1423 closa per Pere Serra) i Vicenç Ragaç, sastre d’Hostalric,
com a procurador de l’Hospital dels Pobres d’aquesta vila
(procura de 31 de març de 1426 subscrita pel mateix notari),
a favor de Miquel Vilar, com a clavari de la ciutat de Girona,
en la qual reconeixen que han rebut 80 sous de moneda
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barcelonesa de tern per una pensió d’un censal mort de 80 sous
de cens anual que la universitat de Girona els prestava. Una part
corresponia al Priorat i dues a l’Hospital.

Actum est hoc in dicta villa Hostalrici die undecima mensis
novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
vicesimo septimo.

Pere Serra, notari públic d’Hostalric i del vescomtat de Cabrera per
autoritat de Bernat Joan de Cabrera.

Registre específic: 2209.
273 × 322 mm.

813

1428, març, 8. Terol

Provisió atorgada pel rei Alfons IV en la qual, a súplica dels jurats
i prohoms de la ciutat de Girona, trasllada el començament de
les fires de Girona als dies 5 d’agost, festa de Sant Domènec,
i 6 de desembre, festa de Sant Nicolau. Per privilegi de 15 de
juny de 1427 s’havia fixat el segon dia després de les festes de
Sant Feliu i de Sant Narcís, però es demanà el canvi per evitar
que la proximitat a aquetes festivitats repercutís en la reverència
amb què calia celebrar-les. Se salvaguarda la durada i totes les
gràcies, prerrogatives, concessions i privilegis atorgats a les
esmentades fires.

Datum Turolii octava die martii anno a nativitate Domini mi-
llesimo CCCC vicesimo octavo regnique nostri tertiodecimo.

Registre específic: 909.
Altres numeracions: Registrado de número 201. 317 × 462 mm.

814

1428, juliol, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors de la
universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer de 1417 closes
per Pere Pinós, notari), a favor de Sibil·la, vídua de Pere Tortosa,
mercader de Girona; Pere Domènec, mercader, i Joan Domènec,
draper, tots ells de Girona, com a marmessors del testament de
Pere Tortosa (Berenguer Vidal, notari, 8 de maig de 1428). Els
venen un censal de 18 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa
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de tern de pensió anual pel preu de 750 lliures. Procedien dels
béns de la marmessoria i els destinarien al benefici fundat pel
testador a l’església de Sant Feliu de Girona, al creuer de la qual
estava enterrat.

Segueix àpoca.
Actum est hoc tertia die mensis iulii anno a nativitate Domini

millesimo quadringentesimo vicesimo octavo.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del
Consell, de les notes del notari Nicolau Frugell.

Registres específics: 1682 i 1683.
887 × 693 mm.

815

1428, juliol, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari; Miquel
Vilar, apotecari, i Pere Miró, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la ciutat (procures de 13 de febrer de 1417 i
18 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari), a favor
d’Antoni Mitjà, prevere beneficiat de la seu de Girona; Bernat
Ginesta, escrivà, i Narcís Ginesta i Nicolau Ginesta, paraires,
com a marmessors del testament del difunt Joan Ginesta, prevere
beneficiat de la seu. Els venen un censal de 100 sous barcelonesos
de pensió anual per 3.000 sous de preu que destinen a la remissió
de diversos censals amb una pensió i interès més alts.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde octava die mensis iulii anno a nativitate

Domini millesimo quadringentesimo vicesimo octavo.

Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del
Consell, de les notes del notari Nicolau Frugell.

Registres específics: 1641 i 1642.
Són dos pergamins cosits. 976 × 638 mm.

816

1428, novembre, 17. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
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Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
amb Pere Miró de la universitat de Girona (procura de 13 de
febrer de 1417 closa per Pere Pinós, notari) i de diverses persones
de la universitat (procura de 18 de febrer de 1417 closa pel mateix
notari), a favor d’Arnau de Roca, com a paborde de la pabordia
de Xunclà de l’església de Sant Feliu de Girona. Li venen un censal
de 20 sous de moneda barcelonesa de tern de pensió i 30 lliures
de preu. El comprador el paga amb 30 lliures procedents de la
lluïció d’un censal del mateix preu i pensió, que Bernat de
Campllong, cavaller, com a hereu i successor de Jaume de
Campllong, havia de pagar a l’esmentada pabordia. Amb els
diners provinents de l’esmentada venda havien de lluir altres
censals preu i interès més alts.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde decima septima die mensis novembris

anno a nativitate Domini millesimo quatrecentesimo vicesimo octavo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes del difunt Miquel Pere,
notari.

Registres específics: 2722 i 2723.
777 × 377 mm.

817

1428, novembre, 27. Sant Joan de Mollet, mas Mascarós

Donació atorgada per Gueraula Mascarós, senyora útil i propietària
del mas Mascarós de Sant Joan de Mollet, filla de Pere Mascarós
i de la seva esposa Francesca, i esposa de Jaume Mascarós, a
favor de Joan Mascarós, fill de la donant i del difunt Joan
Mascarós, el seu primer marit, en concepte d’heretat i llegítima
materna i suplement i altres drets sobre els seus béns i els del
seu pare. Li dóna la meitat del mas Mascarós i les seves terres,
honors i possessions, drets i pertinences i el bestiar i altres béns
mobles i immobles amb què els pares de la donant l’havien
heretada en el moment de les seves noces. La donant i els fami-
liars que convivien amb ella haurien de ser copropietaris del
mas, podrien alimentar-se dels seus fruits i disposarien dels
rèdits dels censals i violaris que Joana, filla de Joan Safont,
de Mollet, futura esposa del donatari, constituïa en dot al seu
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futur marit, juntament amb els rèdits que s’haurien de comprar
amb els 500 sous de pensió procedents dels esmentats censals.
Si passats cinc anys del pacte, havien de dividir els béns perquè
no podien conviure, la mare retindria un hort prop del mas, el
qual, a orient, afronta amb l’honor d’en Barber; a migdia, amb
l’honor dels hereus d’en Baig; a occident, amb l’honor de Pere Fort,
i a cerç, amb la via pública. El fill i esposa retindrien una peça
de terra anomenada lo quintan Aybellin, a la mateixa parròquia,
la qual, a orient, afronta amb possessions d’en Reig, i a migdia,
occident i cerç, amb camins. Els altres béns o drets s’haurien de
repartir a mitges. La tria de la casa es faria a coneixença de Guillem
Oliba i Berenguer Eimeric, si vivien, o de qui visqués dels dos
i dos amics de cada part. Dels béns del mas s’hauria d’alimentar
Pere [...]baros i Francesca, parents de la donant, a coneguda de
Jaspert Oliba, de Rufí i Antoni Mijan, prevere beneficiat de la seu
de Girona, si vivien, o de qui visqués dels dos o de l’hereu de Ra-
mon Mijan, de Sobrànigues. També haurien de pagar la meitat
de les despeses, un aniversari a la seu de Girona i tindrien en
compte 100 lliures que la donant havia retingut en un primer
heretament.

Actum est hoc in dicto manso Masqueros parrochie de Molleto
die dominica vicesima septima novembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo octavo.

Francesc Negrell, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de Girona, de les notes de Bernat de
Soler, substitut del difunt Jaume de Campllong, notari públic de
Girona.

Registre específic: 566.
Carta partida per ABC. Estat de conservació regular. Falta marge superior i
esquerre i tinta esvanida per abrasió. 367 × 534 mm.

818

1428, novembre, 27. Sant Joan de Mollet

Capitulacions matrimonials de Joana, filla del difunt Joan Safont,
teixidor de la parròquia de Mollet, diòcesi de Girona, amb Joan
Mascarós, fill del difunt Joan Mascarós, àlies Tor, de la mateixa
parròquia, i de Gueraula, senyora del mas Mascarós. Joana apor-
ta com a dot 4.000 sous barcelonesos de tern amb el consenti-
ment i voluntat de Berenguer Eimeric, oncle matern, i de Jaume
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Mascarós, també oncle matern, de l’esmentada parròquia, segons
voluntat paterna. D’aquesta quantitat, 3.500 corresponien a dotze
censals que li havia llegat el seu pare: el primer, el prestava
Francesc Nató, de Sant Llorenç de les Arenes, com a principal, i
Guillem Nató, àlies Bonet, d’Ultramort, com a fidejussor; el se-
gon, Bernat Ramell, de la Pera; el tercer, Francesc Barnés i Antoni
Barnés, de Cervià, com a principals, i Francesc Dona, de Medinyà,
i Francesc Bosc, de Bordils, com a fidejussors; el quart, Joan
Joan, de la Pera, i Joana, la seva esposa; el cinquè, Bartomeu Bosc,
àlies Bofill, de Caselles, parròquia de la Pera, com a principal, i
Ramon Mitjà i Bernat Moret, de Sobrànigues, com a fidejussors;
el sisè, Martí Desllac, de Sant Martí Vell, com a principal, i Bernat
Riba, com a fidejussor; el setè, Antoni Julià i Caterina, la seva
esposa, venut per Pere Julià, de la parròquia de Corts, pare de
l’esmentat Antoni, com a fidejussor; el vuitè, Pere Flaçà i esposa,
de Flaçà, com a principals, i Fermí Lucià, Bernat Robau, Berenguer
Ferrer i Pere Marquès, també de Flaçà, com a fidejussors; el novè,
Pere Batlle, de Ginestet, parròquia de Sant Martí Vell, i Agnès, la
seva esposa, com a principals, i Martí Noves, de la mateixa par-
ròquia, i Pere Ros, de Juià, com a fidejussors; el desè, Francesca,
esposa de [...], de la Pera, i Jordi Comes, el seu fill, com a principals,
i Berenguer Simó, rector de Pedrinyà, com a fidejussor; l’onzè,
Narcís Bonet, àlies Solan i esposa, de Púbol, parròquia de la
Pera, com a principals, i Fermí Castelló, de Flaçà [...], Bernat
Mascarós, de Mollet, i [...] Gotmar, de Sant Llorenç de les Arenes,
com a fidejussors; el dotzè, Francesc Oller, àlies Sitjar, Caterina,
la seva esposa, i Francesc, llur fill, del terme del castell de Verges.
Pels 500 sous restants assigna les pensions degudes dels censals
esmentats. Per disposar dels diners caldria el consentiment de
Jaume Mascarós, tutor de Joana, i després de la tutela, el con-
sentiment de l’esmentat tutor i el de Berenguer Eimeric, oncle de
Joana, o els seus hereus. Tampoc podrien ser alienats sense el
consentiment d’aquests dos últims. Joan Mascarós constitueix en
donació propter nuptias una quantitat equivalent dels seus béns.
Per assegurar la restitució del dot, obliga tots i cadascun dels seus
béns i drets. Mentre no li fos restituït, Joana podria tenir els béns
del marit en dret d’hipoteca. També li serien retornats tots els vestits
i les joies que tenia quan es va casar.

Actum est hoc in dicto manso Mascharos die dominica vicesima
septima novembris anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo octavo.
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Francesc Negrell, notari públic substitut de Bernat de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de les notes
rebudes pel difunt Bernat de Soler, notari públic per la mateixa
autoritat.

Registre específic: 562.
Mutilat per la part dreta. Carta partida per ABC. 382 × 596 mm.

819

1428, desembre, 17. Girona

Testament de Constança, esposa de Miquel Vilar, menor d’edat,
apotecari de Girona, en bon estat de salut, en el qual nomena
com a marmessors fra Alfons Pascasi, mercedari o, en el cas de
mort d’aquest, el comanador de l’esmentat orde; Miquel Vilar,
el seu marit; Narcís Serra, fuster, el seu padrastre; Antoni
Figueres, prevere beneficiat de la seu, i Nicolaua, la seva mare,
esposa de Narcís Serra. Vol ser enterrada al cementiri de la seu,
al túmul on fou sebollit Joan Bosc, juponer de Girona, el seu
pare. Deixa diners a la Creu Major de la seu en dret de sepultura;
a la seu, per a misses per a ella i els seus pares; als frares
predicadors, als framenors, al Carme i a la Mercè, per a misses;
a les obres de la seu i Sant Feliu de Girona; als bacins dels pobres
vergonyants i de vestir pobres; a les monges de Santa Clara
perquè preguin per ella, i a l’església de Sant Pere de Navata.
Dóna diners a Esclarmonda, vídua de Berenguer Pelagós, de
Navata, àvia de la testadora per part de mare; a Jaume Pelagós,
de Navata, el seu oncle matern; a Pere Andreu Pelagós, barber
de Sant Llorenç de la Muga, el seu oncle matern; a Manda,
esposa d’Antoni Riera, de Navata, la seva tia; a Antònia, esposa
de Bernat Volart, de Besalú, tia seva; a Miquel Vilar, el seu sogre;
als seus fillols i filloles; a Miquel Vilar, el seu espòs, menor
d’edat; a Pere Figueres, prevere de la seu; a Narcís Serra, el seu
padrastre, i als marmessors. Nomena Nicolaua, la seva mare,
com a hereva universal quant a la meitat i als seus fills per
néixer quant a l’altra meitat. En cas de mort dels hereus o que
aquests morissin sense fills, nomenava els aniversaris presbiterals
de la seu com a substituts.

Actum est hoc inturs claustra monasterii beate Marie Mercedis
Gerunde decima septima die decembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo octavo.
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Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 1672.
597 × 347 mm.

820

1428, desembre, 21. Girona

Renúncia de Miquel Esteve, de Marroc, parròquia de Vilablareix, a
favor de Pere Auleda, prevere obtentor del benefici fundat pel
difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’església de Sant Feliu
de Girona, i successors en el càrrec com a senyors directes, a
una feixa de terra amb ribera situada a Vilablareix, que prestava
un cens per Nadal de 3 sous barcelonesos, perquè li resultava
inútil i onerosa. A orient, afronta amb una altra honor de
l’esmentat Miquel; a migdia, amb la riera de Marroc, i a occident
i cerç, amb l’honor de Pere Hospital, de Vilablareix.

[Act]um est hoc Gerunde die vicesima prima mensis dece[mbris]
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
octavo.

Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Bernat de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1982.
Forats. Part dreta malmesa. 244 × 441 mm.

821

1429, març, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
amb Pere Miró de la universitat de l’esmentada ciutat i en nom
dels jurats i prohoms (procura de 13 de febrer de 1417 closa per
Pere Pinós, notari), i de diverses persones de la universitat
(procura de 18 de febrer de 1417 en poder del mateix notari),
a favor de Joan Gallart, de la vila d’Amer, d’un censal de 14 lliures
i 12 sous de pensió anual i 360 lliures i 10 sous de preu. Destinen
el preu de la venda a lluir altres censals amb un preu i interès
més alt.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde prima die mensis martii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Miquel Pere.

Registres específics: 1900 i 1901.
827 × 700 mm.

822

1429, juliol, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere i Miquel Vilar,
apotecari, ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics amb
Pere Miró dels jurats i la ciutat de Girona (procures de 13 i 18
de febrer de 1417), a favor de Francesc Vilella, abat de la col·legiata
de Sant Feliu de Girona, com a obtentor del benefici establert
pel difunt Berenguer Avinyó, prevere, al monestir de Sant Pere
de Galligants. Li venen un censal de 30 sous de moneda
barcelonesa de tern de pensió i 45 lliures de preu que paga amb
45 lliures que va obtenir Joan Clos, apotecari de Girona, com
a procurador de l’esmentat abat, mitjançant la venda d’una terra
de l’esmentat benefici situada a Sant Pere de Cornellà, anomenada
camp de Guinxes (Berenguer Ferrer Sassala, notari de Girona,
30 de juny de 1429).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde prima die mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Miquel Pere.

Registres específics: 1663 i 1664.
Són dos pergamins cosits. 850 × 622 mm.

823

[1430], gener, 25. Besalú

Àpoca atorgada per Francesc [Pujals], paraire de [Besalú], a favor
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d’Antònia, vídua de Roc Martí, de la parròquia de Viladasens,
i de Bartomeu Martí, llur fill, sogra i cunyat seus, en la qual
reconeix que ha rebut [30] lliures de moneda barcelonesa d’un
total de 40 lliures que li havien promès del dot d’[Elionor], filla
d’Antònia i esposa de Francesc.

Actum est hoc in villa Bisulduni die vicesima quinta mendis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
[trigesimo].

Joan Abric, notari públic de la vila i vegueria de Besalú i les seves
pertinences.

Registre específic: 609.
Mal estat de conservació. Tinta esvanida per abrasió. 133 × 275 mm.

824

1430, abril, 18. Girona

Àpoca atorgada per Pere Ros i Joan Garrigues, menor d’edat, com
a obrers de la parròquia de Sant Pere de Juià, a favor de
Magdalena, abadessa del monestir de Santa Clara de Girona,
i de les seves monges, lliurada per Bern[at Adro]er, prevere
beneficiat de la seu de Girona, i Pere de Berguedà, prevere i
paborde de l’Almoina del Pa de la seu, en la qual reconeixen
que han rebut 46 lliures que Francesc de Segurioles, beneficiat,
i Pere de Berguedà, paborde, manaven pagar de la marmessoria i
heretat del difunt Pere Calvet, sagristà de l’església de Juià. L’es-
mentat Pere Calvet havia constituït com a hereus l’abadessa i
convent de Santa Clara i havia ordenat en testament que s’in-
vertís aquesta quantitat en l’obra de la capella de Santa Maria
i Sant Pere i Sant Pau de Juià. Els atorgants prometen restituir
els diners al convent si en el termini d’un any l’obra no s’ha
començat. S’erigeixen com a garants els mateixos Pere Ros i
Joan Garrigues, en nom propi, i Bartomeu Esteve de Puig, Mi-
quel de Tallada, Andreu Palau, Fermí Trobat, Miquel Croses,
Bernat Martí, Joan Serra, Francesc Palau i Pere Pagès, tots de
Juià.

Actum est hoc Gerunde decima octava die aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 1862.
273 × 417 mm.

825

1430, maig, 16. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
de la universitat de Girona (procures de 13 i 18 de febrer de 1417
en poder de Pere Pinós, notari), per reduir els censals amb què
la ciutat estava obligada i substituir-los per altres de pensió anual
menor, amb permís del rei Alfons IV de 5 de maig de 1416. Venen
un censal de 36 sous i 8 diners de moneda barcelonesa de tern
de cens anual per 55 lliures de preu a Arnau Ferrer, prevere
obtentor del benefici instituït a l’altar de Santa Maria de l’església
de Sant Andreu de Terri pel difunt Ramon de Serres, prevere
beneficiat a la seu de Girona. Paguen amb diners obtinguts de
la lluïció i redempció d’un censal del mateix cens i preu que rebien
de la universitat de Camós. Els venedors confessen que han rebut
l’import que els ha lliurat Pere Palau, clergue, procurador d’Arnau
Ferrer.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde sextodecima die mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell, de les notes del difunt
Miquel Pere, notari.

Registres específics: 838 i 839.
Són dos pergamins cosits. 1.236 × 352 mm.

826

1430, octubre, 31. Lleida

Privilegi atorgat pel rei Alfons IV a favor de la ciutat de Girona, a
petició dels jurats i del Consell de la ciutat. S’hi institueix el
sagramental o sometent que regirà a la ciutat, batllia i vegueria
de Girona i a les viles, parròquies i llocs del bisbat de Girona
que s’hi vulguin adherir. Aprova: 1. Els ciutadans i habitants
de la ciutat, batllia i vegueria de Girona i d’altres viles, parròquies
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i llocs del bisbat que se’n vulguin beneficiar han de guardar armes
a casa seva. Si damnifiquen, roben o injurien algú s’ha de tocar
el so de viafora i tots els homes compresos en l’esmentat
sagramental han de sortir i perseguir els malfactors; altrament,
seran multats. També es perseguiran els malfactors pels crims
comesos en els termes esmentats. Els homes eclesiàstics, barons,
cavallers o altres persones no poden adherir-se al present
sagramental sense el consentiment i voluntat de llurs senyors.
2. Si els homes dels llocs compresos en el present sagramental
fan mal o injurien els culpables o els senyors o homes dels llocs
on aquells es refugien, per raó de la seva defensa o persecució
no estan obligats a restituir el mal o la injúria. 3. Dóna dos mesos
a partir de la publicació del sagramental perquè els homes dels
llocs compresos en el sagramental tinguin les armes suficients
a casa seva i ordena als oficials reials que vetllin perquè es
compleixi, sota pena pecuniària. Els jurats de Girona han
d’escollir dos capitans i els jurats, cònsols o prohoms de cada
vila, parròquia i lloc, han de triar dos capitans cadascun. Aquests,
han d’executar diligentment les coses contingudes en aquests
capítols, sota pena pecuniària. Seran renovats en els seus càrrecs
cada dos anys i si negligeixen poden ser remoguts de l’ofici. 4.
En cas de discòrdia o dubte en l’elecció dels capitans, els oficials
reials poden ajudar els jurats, cònsols o prohoms a elegir-los.
5. Prohibeix sortir al so de viafora per impedir que un senyor,
o els seus missatgers i batlles, puguin tractar llurs pagesos segons
les constitucions i usatges de Catalunya, fer empares o empenyorar
els seus emfiteutes. Si algú sortia seria detingut i lliurat al senyor
o al seu missatger. Si qui tocava el so era emfiteuta, aquest perdria
allò que tingués pel senyor a favor d’aquest. 6. Han de sortir totes
les persones majors de vint anys i la presència dels pares no
permet excloure’n els fills o viceversa. Només se’n pot lliurar qui
és vell o pateix una malaltia. Les viles i llocs que s’acullin al
sagramental podran tenir un corn i un penó per ajustar el so.
7. Quan una vila, parròquia o lloc del bisbat de Girona, vulgui
formar part de l’esmentat sagramental, els seus cònsols o jurats
hauran de comunicar-ho al veguer i als jurats de Girona; sense
el seu consentiment no podran integrar-s’hi. 8. Aquest sagramental
només pot beneficiar les persones que hi són incloses i actuen
d’acord amb els capítols que s’hi especifiquen. 9. Els homes que
hi són compresos han d’ajudar els capitans i sortir al so de
viafora, han de deixar immediatament les tasques que estiguin
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realitzant i poden portar armes fora de les ciutats, viles, par-
ròquies i llocs. Aquestes armes no poden empenyorar-se llevat
que el deute sigui per les mateixes armes. 10. Quan els capitans
o la gent compresa en aquest sagramental vegin algun culpable
o sàpiguen que és als territoris esmentats, poden perseguir-lo i
detenir-lo i els capitans l’hauran de lliurar al veguer o al batlle
de Girona; posat cas que detinguin els perseguits als termes
d’altres batllies, els han de lliurar als batlles o oficials d’aquells
llocs. 11. S’actuarà de la mateixa manera amb els homicides,
lladres, malfactors i injuriadors. 12. Si els anteriors, perseguits
pel sometent, s’amaguen en un castell, vila o lloc, i els capitans
requereixen públicament el seu lliurament, amb escriptura
pública i davant de molts testimonis, la persona que administri
el castell ha de lliurar-los-els. Si el tinent, l’administrador o els
homes del lloc neguen la presència dels culpables, els capitans
tenen dret d’escorcoll però no poden fer tala o dany al castell,
vila o lloc, ni als seus termes i béns. 13. L’escorcoll l’han de fer,
sense impediment, els quatre o cinc capitans més antics i les
persones més indicades fins a un nombre no superior a deu.
Aquest escorcoll no ha de comportar danys al castell, vila, lloc,
termes i béns. 14. Si al viafora també hi ha el veguer, el batlle
o un oficial reial, aquest ha de portar el comandament i escollir
qui ha de fer els escorcolls. Els capitans i els altres homes han
d’estar a les seves ordres. 15. Els capitans han de requerir als
oficials reials que els mantinguin, ajudin i defensin. 16. Els ofi-
cials reials dels llocs on regirà el sagramental han de seguir de
la forma esmentada el so de viafora i perseguir els malfactors
i bandejats del rei i dels seus oficials fins al castell, vila o llocs
on es refugiïn, demanar-ne el lliurament o manar l’escorcoll i
procurar que no es tali, cremi, ni es malmeti el castell, vila o
lloc, llevat que sigui per culpa o fadiga del seu possessor o
administrador perquè no els vol lliurar els culpables. 17. No s’ha
d’auxiliar aquells homes i poblacions que no s’hagin adherit al
sagramental, encara que toquin a sometent. Tampoc s’ha d’ajudar
els homes de parròquies o jurisdiccions d’església, barons i
cavallers o persones generoses que no s’hi hagin adherit. El
sagramental protegeix, però, caminants i vianants. 18. Un cop
capturats, els malfactors han de ser lliurats a l’oficial reial que
detingui la jurisdicció del lloc o parròquia on s’hagi comès el
mal o a l’oficial a qui pertanyi. Si són bandejats o gitats de pau
i treva, han de ser posats en poder del veguer de Girona o de
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l’oficial que els hagi bandejat o gitat. Tots els homes han d’estar
a les ordres dels capitans i aquests en poden disposar fins que
arribi l’oficial reial a qui pertanyi la jurisdicció, llavors tot-
hom ha d’obeir les ordres d’aquest. 18. Si els malfactors gitats
de pau i treva es recullen en algun castell, vila, lloc, casa o
fortalesa de Catalunya, el sometent haurà de ser continuat i
seguit pels veguers, batlles, sotsveguers i capitans del lloc, segons
els pertoqui. Els oficials n’han de requerir públicament el
lliurament a qui tingui l’administració del lloc i, si cal, han
d’ordenar l’escorcoll. Si s’hi negaven o es presentava resistència
i la gent del sagramental damnificava o injuriava el malfactor
o malfactors o el senyor i els homes del lloc, no se’ls ho tindria
en compte. 19. Tothom ha d’estar a les ordres del veguer, del
batlle de Girona o d’un altre oficial, cadascú dins la seva
jurisdicció. 20. Si el veguer, el batlle o els altres oficials de les
esmentades viles, parròquies i llocs i els capitans ordenen a una
persona que acompanyi o porti un pres a un lloc, no s’hi podrà
negar. Si les persones empresonades tenen armes, aquestes
passaran a ser propietat dels capitans que les han detingut. Si
han estat captivats per un oficial, les armes seran per a l’oficial.
21. Els capitans, durant el seu ofici, poden portar armes de
defensa per tot el Principat de Catalunya i aquesta llicència no
pot ser revocada llevat que el document de revocació en faci
menció expressa. 22. Posat cas que algú denunciï un oficial per
haver actuat o delinquit en la forma i execució d’aquest
sagramental, s’ha de posar en coneixement del veguer de Girona
el qual ha d’actuar amb consell de l’advocat o advocats del
Consell. No s’hi pot entremetre ni el governador ni el procurador
general ni el lloctinent ni cap altre oficial o persona que sigui
de la jurisdicció dels delats. La persecució s’ha de fer de manera
privada i no pel fiscal reial o algú de la Tresoreria Reial. Ambdues
parts han d’assegurar les despeses del plet. 23. Permet imposar
talles per fer front a les defenses necessàries, salaris dels advo-
cats, sobreposats o escrivans o per altres afers relacionats amb
el sagramental. 24. Cada any han de ser escollits tres sobreposats:
un pels jurats de Girona, un altre pels jurats, regidors,
procuradors o síndics de les parròquies de la vegueria de Girona
i un tercer pels jurats, regidors, síndics o procuradors d’altres
viles, parròquies i llocs del bisbat que s’adhereixin al sagramental.
Si el sagramental és només observat i practicat a la ciutat, batllia
i vegueria de Girona s’han d’escollir igualment tres sobreposats,
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dos pels jurats de Girona i un pels jurats, regidors, síndics i
procuradors de les altres parròquies i llocs de la vegueria. 25.
De les penes imposades per les faltes en què hagin incorregut
les persones implicades en aquest sagramental (com no tenir
armes suficients, no seguir les ordres dels capitans, no sortir al
so de viafora...) se n’han de fer quatre parts: una per al senyor
d’aquell que hagi comès la pena (si no és el rei), una per als
sobreposats, una per als capitans sota el regiment dels quals
estigui l’inculpat i, finalment, una per al rei. 26. Els sobreposats
han de rellegir periòdicament el sagramental, vetllar perquè se
segueixi correctament, vigilar que les armes siguin les adequades,
admetre els que s’hi vulguin adherir i procurar tot allò que sigui
beneficiós per al sagramental, d’acord amb els capítols anteriors.
27. La concessió dels capítols precedents no pot representar cap
perjudici a les regalies, la jurisdicció o preeminència reials ni als
privilegis i llibertats concedits a la universitat de Girona i a les
parròquies, viles i llocs que s’acullen al present sagramental, ni
als bons usos i costums dels esmentats llocs.

Datum in civitate Ilerde die ultimo octobris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo regnique nostri
quintodecimo.

Joan Olzina, secretari reial.

Registre específic: 2944.
578 × 512 mm.

827

1430, novembre, 5. Lleida

Indemnitat atorgada pel rei Alfons IV a favor de la ciutat de Girona
per evitar que pogués resultar perjudicada per les promeses,
juraments, pactes, vots o homenatge que els seus jurats i pro-
homs, per mitjà del seu síndic, havien prestat en servei i com-
plaença reial i que violava els capítols de treva entre ell i el rei
de Castella que prohibien que cap ciutat, vila o lloc de prelats,
nobles o cavallers, súbdits del monarca, entre les quals hi havia
Girona, pogués fer promeses, juraments, pactes, vots o prestació
d’homenatge.

Datum et actum in Palacio Episcopali civitatis Ilerde die quinta
novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo.
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Joan Olzina, secretari reial i notari públic per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 1644.
Altres numeracions: Registrado de número 211. 322 × 525 mm.

828

1431, gener, 22. Cervià de Ter

Establiment emfitèutic atorgat per Sibil·la de Cervià, senyora del
castell de Cervià, a favor de Francesc Barnés, àlies Carabús, de
la mateixa parròquia, d’una peça de terra boscosa, de dues
vessanes i mitja d’extensió, situada a Cervià, al lloc anomenat
les Rabassades. A orient, afronta amb l’honor de l’emfiteuta; a
migdia, part amb l’honor de n’Esponellà i part amb la d’Arnau
Mascarós, de Bordils, i a occident, amb l’altra meitat d’aquesta
propietat. A canvi de l’establiment rep 8 florins d’or d’Aragó
d’entrada i l’estabilient ha de pagar delme i tasca.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in dicto castro de Cerviano die vicesima secunda
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo primo.

És còpia simple.

Registres específics: 530 i 533.
Còpia simple sense data. Una anotació al marge inferior dret diu que és en poder
de Berenguer Ferrer Sassala, difunt notari de Girona.
Tinta esvanida. 395 × 598 mm.

829

1431, març, 26. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Ramon de Gornall, prior del
monestir de Sant Tomàs de Fluvià, de l’orde de Sant Benet, com
a procurador de Pere, prevere cardenal de Sant Esteve in
Celiomonte, administrador perpetu del priorat de Santa Maria
de Cervià, del mateix orde (procura donada a Urgell el 1430),
a favor de Francesc Barnés, àlies Carabús, de Cervià, d’un pati
situat al costat de l’alberg de l’esmentat Francesc, de vint-i-sis
pams de llargada i divuit d’amplada segons cana de Girona.
A orient, afronta amb el verger del monestir; a migdia, amb la
via pública; a occident, amb l’alberg de l’estabilient, i a cerç, amb
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el verger del monestir. Se salva el dret i domini del priorat de
Santa Maria de Cervià i del seu administrador quant a terços,
lluïsmes i foriscapis i altres drets de domini directe i un cens
anual per Nadal de 3 diners de moneda barcelonesa de tern.
Ramon de Gornall reconeix que ha rebut 40 sous de l’esmentada
moneda d’entrada.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesimo sexta mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de l’esmentada ciutat, batllia i vegueria
de Girona.

Registres específics: 543 i 544.
Altres numeracions: N. 15. 544 × 314 mm.

830

1431, juliol, 13. Roma

Breu atorgat pel papa Eugeni IV, a favor de la ciutat i diòcesi de
Girona, en el qual, atesa la vacant produïda a la seu episcopal
de Girona per mort del bisbe Andreu Bertran, nomena com a
administrador apostòlic Joan, cardenal prevere titular de l’església
de Sant Sixt.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis
Dominice millesimo quadringentesimo tricesimo primo III idus iulii.

Registre específic: 2701.
Al recto, hi ha la inscripció A. de Florencia i al verso, Joannis Montanya Guillelmo
Petri. 348 × 431 mm.

831

1431, agost, 20

Clàusula del testament de Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, en
la qual nomena com a marmessors, entre altres, Jerònia, la seva
esposa, i Pere Francesc de Santceloni. Nomena com a hereu el
seu fill Guillem Sunyer i estableix els substituts en cas de morir
sense descendència o si aquesta no arribava a l’edat de testar.

Die octava mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo quarto.
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Trasllat de 8 de juny de 1574. Miquel Garbí, notari públic per
autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de Girona, de les notes del notari Francesc
Andreu.

Registre específic: 2561.
Tinta força esvanida. Lectura difícil. 204 × 316 mm.

832

1431, novembre, 24. Bordils

Establiment emfitèutic atorgat per Sibil·la de Cervià, filla de Guerau
de Cervià, a favor de Francesc Carabús, de Cervià, d’una peça de
terra de dues vessanes d’extensió, situada al lloc anomenat la Roca
i que fou de les pertinences del mas Ferrarí de Cervià. A orient,
afronta amb l’honor d’Antoni Garriga; a migdia i occident, amb
l’honor de l’esmentat Francesc, i a cerç, amb l’honor d’Antoni
Barnés, de Cervià. Se salva el dret i domini directe del castell
de Cervià quant a terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fermes,
fadigues i altres drets i ha de prestar una tasca dels esplets del
pa i mitja tasca dels de vi. L’atorgant reconeix que ha rebut 30
sous barcelonesos de tern d’entrada.

Actum est hoc in parrochia de Burdillis die vicesima quarta
novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo primo.

Joan Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 618.
325 × 426 mm.

833

1432, febrer, 20. Barcelona

Salconduit atorgat pel rei Alfons IV a favor del seu conseller Pere
d’Alagó, cavaller, i dels seus vassalls i béns, fins als castells i
llocs de Cervià i Bordils.

Datum Barchinone die vicesima febroarii anno a nativitate
Domini milesimo CCCC tricesimo secundo.

Registre específic: 1723.
Altres numeracions: Registrado de número 212. 346 × 525 mm.
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834

1432, agost, 27. Girona

Venda de censal atorgada per Clara, vídua de Bonanat Cirir, mercader
de Girona, hereva del seu germà difunt Bernat Samsó, ciutadà
de Girona (Berenguer Vidal, notari, 19 d’octubre de 1431), a favor
de Miquel Vilar, apotecari menor d’edat de Girona, com a
usufructuari, i de Constança, la seva esposa, com a propietària.
Els ven un censal de 6 lliures i 5 sous anuals i 150 lliures de
preu i els interessos endarrerits des del 5 de juliol. Aquest censal
havia estat venut per Pere Miró, ciutadà, Miquel Pere, notari, i
Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors de la
universitat de Girona, a Bernat Samsó (Pere Pinós, 5 de gener
de 1418). El compren amb diners i béns del dot de Constança
procedents en part de la lluïció d’un altre censal de 100 sous
barcelonesos de tern anuals i 100 lliures de preu, que els prestava
Francesc de Santmartí, cavaller, domiciliat a Girona.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima septima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo secundo.

Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 2386 i 2387.
419 × 512 mm.

835

1432, setembre, 1. Caldes de Malavella

Venda de censal atorgada per Pere Camarer, mercader de Caldes, i
la seva esposa Margarida, filla i hereva del difunt Mateu Mata,
de Sant Andreu Salou, a favor de Pere Ros, àlies Cassan, del veïnat
de la Serra de Cassà de la Selva. Li venen uns censals que havien
estat venuts a l’esmentada Margarida quan era pupil·la de Pere
Martorell, el seu tutor, pel preu total de 48 lliures barceloneses.
El primer, l’hi havia venut el 1422 Andreu Bota, àlies Gil, i la
seva esposa, de Franciac, i n’eren fidejussors Antoni Tuió, Pere
Ricard, Arnau Llorenç i Guillem Lobet, tots de Franciac. El segon,
fou venut per Andreu Bota, àlies Gil, el mateix dia, mes i any
i n’havien estat fidejussors Arnau Llorenç i altres de Franciac.
El tercer, fou venut per Andreu Bota i Francesca, la seva esposa,
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el mateix dia i any. El quart, fou venut per Antoni Migà i la
seva esposa, de Caldes, com a principals, i Joan Matamala, de
Sils; Arnau Cantallops, Pere Colomés, Pere Rabassa, Jaume
Bartomeu Mijà, Pere Tordenc, de Salou, i Francesc Pujol, de
Franciac, com a fidejussors (escrivania de Caldes, 8 de febrer
de 1423). El cinquè, fou venut per Pere Ricard, de Franciac, com
a principal, i Arnau Llorenç, Ramon Algarts, Pere Terradella i
Francesc Pujol, també de Franciac, com a fidejussors.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in villa de Calidis Malaveteri, prima die mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo secundo.

Pere Miró, notari públic per tota la baronia de Llagostera per
autoritat del noble Pere de Montcada, cavaller, de les notes rebudes
pel difunt Llorenç Miró, notari.

Registres específics: 2237 i 2238.
449 × 480 mm.

836

1432, novembre, 22

Testament d’Antoni Francesc de Santceloni, major de setze anys i
menor de divuit, fet en presència de Joan Friffridus, doctor en
lleis i jutge de Messina, i d’Andrea d’Atzarolla, notari públic de
l’esmentada ciutat per autoritat imperial i notari del jutge ordinari
de les ciutats, terres i llocs de Sicília. Nomena com a marmessors
el prior del convent de Sant Domènec de Girona; Andreu de Biure,
cavaller; Francesca, la seva mare, vídua de Francesc de Santceloni;
Narcís de Santdionís, clergue de Barcelona; Joan de Margarit,
cavaller de Girona, i Felip de Santceloni, ciutadà de Girona
(aquests tres últims, oncles del testador). L’execució del testament
s’hauria de fer amb coneixement i autorització de la mare del
testador i de Narcís de Santdionís. Disposa que el seu cos sigui
portat de manera honorable a l’església de Sant Domènec de
Messina, de l’orde dels predicadors, i després al convent de Sant
Domènec de Girona per tal de ser sebollit on reposava el seu pare.
Deixa diners per al transport i per a misses a l’església de Sant
Domènec de Girona (entre les quals disposa tres trentenaris de
Sant Amador), amb repartiment d’una almoina de pa als assis-
tents. Deixa diners a Caterina, esposa d’Andreu de Biure; a
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Francesca, esposa de Jaume de Malguarnera; a Elionor, Brígida
i Francesca, germanes del testador; a Francesc, germà petit del
testador, amb la condició que fos clergue; als marmessors; a Fran-
cesc Vidal, barber, pels serveis prestats; a Constança, serventa
de Guillem Oliver, pels serveis prestats durant la seva malaltia,
i a Guillem Oliver, mercader de Barcelona, a la casa del qual
habitava i moriria (en aquests dos últims casos, el que determinés
Narcís de Santdionís). Nomena com a hereu universal Jaume
Francesc de Santceloni, el seu germà gran, i en cas de mort, els
seus fills mascles legítims.

Anno incarnationis eiusdem millesimo quadrincentesimo trice-
simo secundo mense novembris vicesimo secundo die eiusdem.

Andrea d’Atzarolla, notari públic per autoritat imperial de Messina
i notari del jutge ordinari de les ciutats, terres i llocs de Sicília.

Registre específic: 2503.
Erosionat en algunes parts. 705 × 321 mm.

837

1433, gener, 19. Girona

Lliurament als creditors de l’import de la venda d’un alberg situat
al Mercadal de Girona, a la plaça de les Fonts, propietat de Pere
Pedrer, assaonador de Girona, feta amb intervenció de Bernat
de Guardiola, doctor en lleis i jutge ordinari de Girona, a
instància de Joan Ferrerons, paraire de Girona. Es fa d’acord
amb el pacte entre els esmentats Joan Ferrerons, d’una banda,
i Pere Pedrer i Margarida, esposa d’aquest, de l’altra, fet en el
moment de la compra per part de Joan Ferrerons d’aquest alberg.
S’acordà dipositar el preu, que pujava a 49 lliures barceloneses,
a la Cort Reial de Girona per tal que el jutge el distribuís entre
els creditors de l’esmentat alberg. Era propietat de Pere Pedrer
per compra feta a Joana, filla i hereva de la meitat dels béns
de Francesc Nadal, assaonador de Girona difunt, i a Bartomeu
Nadal, sabater de Castelló, com a procurador de Pere Nadal,
escrivà de Castelló i tutor de Bartomeva, també filla de Francesc
Nadal i hereva seva quant a l’altra meitat (testament en poder
de Bonanat Nadal, notari de Girona, el 7 de març de 1410).
A orient, afronta amb l’alberg que fou de Caterina, difunta
esposa d’en Ferrerons, i ara és dels seus hereus; a migdia, amb
la plaça de les Fonts; a occident, amb l’alberg dels hereus de
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Francesc Mestre, assaonador difunt, i a cerç, amb l’alberg d’en
Sala, sabater de Girona. El domini directe era de l’obtentor del
benefici que el difunt clergue Pere de Vanera va instituir a
l’església del monestir de Santa Maria d’Amer. Joan Ferrerons
diposita els diners en poder de Francesc Serra, doctor en lleis,
dipositari de la Cort Reial de Girona, substitut de Francesc de
Santmartí, cavaller, dipositari reial de Girona, i són repartits
entre Bernat de Vallmanya, per les pensions degudes per un
censal; Pere Domènec, ciutadà de Girona, per cessió de Pere
Llavanera, blanquer de Girona, i per cessió de  la difunta Sibil·la,
vídua de Pere Tortosa, mercader; Francesc Sala, prevere obten-
tor del benefici fundat pel difunt Pere de Vanera, en el mo-
nestir de Santa Maria d’Amer, per censos endarrerits, i Bernat
Teixidor, mercader de Girona, per un censal en el qual estava
obligat Berenguer Juyany. Una part del preu de la venda havia
de servir per pagar els salaris del jutge, escrivà, corredor d’orella
i dipositari.

Die lune que fuit decimanona mensis ianuarii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo trigesimo tertio mercurii tercia
dicti mensis iunii anno predicto.

Trasllat de 3 de juny de 1433. Antoni Climent Torell, escrivà per
autoritat reial, substitut de Sibil·la, vídua de Bernat de Bordils o
de Sant Dionís, donzell, senyor útil de l’escrivania de la Cort Reial
de Girona.

Registre específic: 1848.
527 × 597 mm.

838

1433, gener, 29. Girona

Heretament atorgat per Francesca, esposa de Joan Martí, del veïnat
de la Móra de Viladasens, senyora útil i propietària del mas Mar-
tí d’Avall, de l’esmentada parròquia, a favor de Joan Martí, fill
de Bernat Taverner, de Camallera, el seu nét. Li dóna el mas Martí
d’Avall amb les seves terres, honors i possessions però se’n reser-
va el dret d’usdefruit durant la seva vida, el dret de continuar
residint-hi i part dels ingressos. En cas de mort del donatari sense
descendència legítima o si els fills no arribaven a edat de testar,
els béns tornarien a la donant o als seus hereus, exceptuades
15 lliures amb les quals podria testar. Bernat Taverner, pare i
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administrador de l’esmentat Joan, accepta la donació en nom del
seu fill.

Actum est Gerunde vicesima nona die ianuarii anno a nativitate
Domini millesimo CCCC tricesimo tercio.

És còpia simple.

Registre específic: 545.
En el document número 731 el cognom Taverner apareix com a Cabanyer. Mal
estat de conservació. En alguna part il·legible. 274 × 356 mm.

839

1433, gener, 29. Girona

Duplicat de l’heretament anterior.

Actum est hoc Gerunde vicesima nona die ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tertio.

És còpia simple.

Registre específic: 622.
Forats probablement causats per rosegadors. Tinta esvanida. 239 × 378 mm.

840

1433, juliol, 16. Cervià de Ter

Reducció de tasques atorgada per Ramon de Gornall, prior del
monestir de Santa Maria de Cervià, de l’orde de Sant Benet,
a favor de Francesc Barners, àlies Carabús, de la parròquia de
Cervià. Li redueix les dues tasques que prestava al monestir a
una tasca i una femada cada tres anys més els terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe. Les prestava per un
camp situat al lloc anomenat les Basses, de dues vessanes
d’extensió, que l’esmentat Francesc havia comprat el 4 de febrer
de 1432 al noble Pere d’Alagó, cavaller, senyor del castell de Cer-
vià, i a Pere Cervià, notari de Girona, com a procurador de
l’anterior, i que fou de les pertinences del mas Pagès. A orient,
afronta amb l’honor del comprador i amb la de Bernat Ferrer,
àlies Nicolau; a migdia, amb l’honor de Castelló Cervià, àlies
Marcó, de Raset; a occident, amb l’honor de Guillem Gau i amb
la de Pere Candell, i a cerç, amb el torrent de l’Eixart. A canvi,
rep 50 sous barcelonesos que ha d’esmerçar en reparacions del
monestir.
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Segueix àpoca.

Actum est hoc in parrochia de Cerviano sextadecima die iulii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
tertio.

Berenguer Vidal, notari públic substitut de Bernat de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 579 i 580.
Altres numeracions: 6. 458 × 391 mm.

841

1434, setembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com síndics i procuradors
amb el difunt Pere Miró, ciutadà de la universitat de Girona
(procura de 13 de febrer de 1417 closa per Pere Pinós, notari)
i com a procuradors de diverses persones (procura 18 de febrer
de 1417 closa pel mateix notari), a favor de Jaume Berenguer,
mestre en teologia, frare de l’orde de Santa Maria del Carme
del convent de Peralada, com a procurador i ecònom de
l’esmentat cenobi. Li venen un censal de 220 sous de moneda
barcelonesa de tern de pensió i 330 lliures de preu, que el
comprador paga amb diners procedents de la redempció d’un
censal de 330 sous anuals i 330 lliures de preu que el convent
rebia sobre el General de Catalunya. Els venedors l’han d’es-
merçar en la lluïció de dos censals de pensió i interès més alts.
En primer lloc, 289 lliures les han de destinar a lluir 11 lliu-
res i 12 sous de pensió que eren part de 21 lliures de pensió
(antigament de 22 lliures i 10 sous) que Francesc de Santceloni,
Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a sín-
dics i procuradors de la universitat de Girona, vengueren a
Berenguer Palau, anaper de la vila d’Osor, per 500 lliures bar-
celoneses (Guillem de Donç, notari, 17 d’octubre de 1403). En
segon lloc, han de destinar 41 lliures en part de la lluïció de
12 lliures, 1 sou i 8 diners de pensió anual que restaven d’un
censal de 22 lliures anuals que Francesc de Santceloni i al-
tres cosíndics de la universitat de Girona havien venut a Pere
Berenguer i al difunt Joan Moles, ambdós ciutadans de Girona,
pel preu de 440 lliures (Guillem de Donç, notari, 6 d’octubre
de 1403).
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Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
quarto.

Nicolau Frugell, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 2975 i 2976.
Són dos pergamins cosits. 1.322 × 595 mm.

842

1434, octubre, 30. Girona

Codicil al testament de Constança, esposa de Miquel Vilar, menor
d’edat, apotecari de Girona (clos per Berenguer Vidal, notari de
Girona, 17 de desembre de 1428), en el qual instituïa com a
hereus Nicolaua, la seva mare, vídua de Narcís Serra, fuster de
Girona, i el fill o fills que nasquessin de la testadora i de Miquel
Vilar, a mitges. Si no l’acceptaven o si morien, nomenava hereus
els aniversaris presbiterals de la seu. Ara, malalta, disposa que
la seva mare tingui la meitat que li pertoca a la seva pròpia
voluntat i revoca qualsevol clàusula que es pogués interpretar
en contra.

Actum est hoc Gerunde tricesima die mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

Francesc Negrell, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, difunt notari públic de Girona.

Registre específic: 1964.
275 × 369 mm.

843

1434, novembre, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere i Miquel Vilar,
apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors
de la ciutat amb Pere Miró, absent, segons procures de 13 i
18 de febrer de 1417. Venen un censal de 14 sous i 6 diners
de pensió anual i 29 lliures barceloneses de tern de preu a
Esteve Mir, clergue obtentor del benefici fundat per Guillem
Campllonguell, difunt prevere sagristà de l’església de Salt, a
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l’altar de Santa Helena de l’església del Mercadal. El compra
en nom del benefici, amb voluntat d’Antoni Lot[...], batxiller
en decrets i lloctinent de Narcís de Santdionís, doctor en
decrets i vicari general del bisbe de Girona, amb diners pro-
cedents de dos censals venuts per Pere Palol, boter, i Nicolaua,
la seva esposa, a Guillem Costa, llavors obtentor de l’esmen-
tat benefici, el 8 de novembre de 1399 i el 26 de febrer de 1400.
El primer censal fou comprat amb diners obtinguts de l’esta-
bliment d’un camp a Joan Albert, àlies Pons, de Montfullà.
La venda es fa per redimir altres censals de preu i interès més
alts.

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die quarta mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona
i escrivà del Consell de la ciutat, de les notes de Nicolau Frugell,
notari.

Registres específics: 2694 i 2695.
710 × 512 mm.

844

1435, març, 9. Figueres

Venda atorgada per Antoni Salat, sabater de Figueres, a favor de Pere
Llopart, teixidor de draps de la mateixa vila, d’una vinya, situada
a Sant Pere de Figueres, al lloc anomenat Terra Blanca o els
Aspres, d’una vessana d’extensió. A orient i occident, afronta amb
l’honor de Joan Salat, sabater; a migdia, amb l’honor de Joan
Pujol, bracer, i a cerç, amb l’honor de Pere Riba, prevere obtentor
del benefici de Santa Maria de l’església de Figueres. El preu és
de 60 sous i 6 diners i se salva el dret i domini dels aniversa-
ris de l’església de Sant Pere de Figueres i un cens als esmentats
aniversaris de 2 sous per Nadal.

Actum est hoc Figueriis nona die mensis marcii anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto.

Pere de Puig, notari públic per autoritat reial de la vila i batllia de
Figueres, de les notes del notari Miquel Benaula.
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Registre específic: 1773.
332 × 380 mm.

845

1435, juny, 11. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors,
juntament amb Pere Miró de la universitat de l’esmentada ciutat
(procura de 13 de febrer de 1417 en poder de Pere Pinós, notari),
i com a procuradors de diverses persones de la mateixa Uni-
versitat (procura de 18 de febrer de 1417), amb la finalitat de
lluir censals venuts per la ciutat amb pensió i interès alts
mitjançant la venda d’altres censals de pensió més reduïda, amb
permís del rei Alfons donat a Poblet el 5 de maig de 1415. Venen
a Antoni Cartellà, mercader de Girona habitant de Sant Feliu
de Guíxols, un censal de 34 lliures de moneda barcelonesa de
pensió anual i 1.000 lliures de preu. El paga amb diners i béns
que foren del difunt Pere de Cartellà, cavaller domiciliat a
Palamós, germà seu, que posseïa per mort de Constança, filla
de l’esmentat Pere. Els venedors utilitzaran els diners rebuts de
la manera següent: 188 lliures i 18 sous per rebaixar la lluïció
de 12 lliures anuals que Francesc de Santceloni, Joan de Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a síndics de la Uni-
versitat de Girona, havien venut a Pere Berenguer Da[...], ciutadà
de Girona, per 448 lliures (Guillem de Donç, notari, 7 d’octubre
de 1403); 250 lliures per lluir un censal de 250 sous anuals que
Jaume Venda, com a síndic i procurador de la ciutat, va vendre
al difunt Pere Ferrer, paraire de draps de llana de Girona, pel
preu de 250 lliures (Pere Pinós, notari, 20 de novembre de 1388);
390 lliures en la lluïció de 16 lliures, 13 sous i 4 diners anuals
que eren part d’un censal de 40 lliures i 2 sous anuals que
Francesc de Santceloni i altres cosíndics vengueren a Helena,
vídua de Dalmau de Raset, donzell, de 800 lliures i 2 sous de
preu (Guillem de Donç, notari, 13 de maig de 1303); 75 lliures
per redimir un censal de 75 sous de pensió que Guillem Hospital
i Bartomeu Benet vengueren a Ramon Ferrer, sastre, com a tutor
i curador dels fills de Berenguer Masdevall (Bartomeu Tort, notari,
19 de desembre de 1380) i que pertanyia a Margarida, vídua de
Ramon Renart, escrivà, i a Nicolau Masdevall, escrivà, el seu
fill i, finalment, 96 lliures i 2 sous en part de la lluïció d’un cen-
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sal de 83 sous i 4 diners de pensió de Margarida, vídua de
Simó Samsó, donzell, d’un censal de 512 sous i 6 diners anuals
de preu que Guillem Hospital i Bartomeu Benet vengueren a
Guillem Vilar, de Banyoles (Bonanat Nadal, 17 de novembre de
1377).

Segueix àpoca.

Actum est hoc Gerunde die sabati undecima mensis iunii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
quinto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l’he-
reu del difunt Jaume de Campllong, notari i escrivà del Consell
de la ciutat de Girona, de les notes del també difunt Pere Pinós,
notari.

Registres específics: 2400 i 2401.
772 × 667 mm.

846

1436, març, 11. Sant Jordi Desvalls

Venda atorgada per Joana, vídua de Jaume Roure, del veïnat de
Móra de Viladasens, i Joan, el seu fill, senyora útil i propietària
del mas Roure de l’esmentat veïnat, a favor de Bernat Gifre,
àlies Taverner, de Camallera, d’un pati de terra situat al mateix
veïnat que fou de les pertinences del mas Berton. A orient,
afronta amb l’honor del comprador; a migdia, part amb l’honor
de Ramon Julià i part amb l’honor de Pere Vilella; a occident,
amb l’honor de Ramon Julià, i a cerç, amb la via pública. El
preu és de 110 sous barcelonesos de tern i se salva el dret i
domini directe del benefici de l’altar de Sant Narcís de l’església
de Sant Feliu de Girona, fundat pel difunt Jaume d’Albons,
precentor d’aquesta església, pel que fa a terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets i un cens per Sant Pere i Sant Feliu
consistent en mitja mesura de forment. Signen el document
Antoni Rupiana, prevere obtentor del benefici esmentat, i Joan
Pellicer, paborde de l’Almoina del Pa de la seu, pels drets
respectius.

Actum est hoc in termino castri Sancti Georgii de Vallibus die
undecima marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringen-
tesimo tricesimo sexto.
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Pere Antoni Vilella, prevere de Camallera, regent de l’escrivania de
Sant Jordi Desvalls per Jaume Guinart, per autoritat d’Andreu de
Biure, senyor d’aquest terme.

Registre específic: 532.
En el document número 731 el cognom Taverner apareix com a Cabanyer.
333 × 415 mm.

847

1436, novembre, 18. Palafolls

Venda de censal atorgada per Bernat Desclapers, mercader de Blanes,
a favor d’Antoni Rabassa, prevere obtentor del benefici insti-
tuït per Margarida de Foix, esposa del noble Bernat de Cabrera,
difunts, a l’església del monestir de Valldemaria, d’un censal de
100 lliures de preu i 100 sous de pensió anual. El paga amb
els diners procedents de la lluïció d’un altre censal de la ma-
teixa quantitat que Pere Julià, habitant de Sant Celoni, com a
procurador de la universitat de l’esmentada vila, havia venut
a fra Guillem, abat del monestir de Sant Salvador de Breda,
de l’orde de Sant Benet, com a marmessor i executor del tes-
tament de l’esmentada Margarida de Foix. S’erigeixen en fide-
jussors Francesc de Mallorques, cavaller domiciliat a Blanes;
Jaume Manresa, notari de Blanes; Guillem de Cànoves el jo-
ve, Pere Serra, Joan Coma, de Capiteaspro, parròquia de Pi-
neda; Guillem Poc, de les Mates; Guillem Desclapers, batlle de
Palafolls; Guillem Desclapers, propietari del mas Desclapers;
Joan Jordà Moresc i Pere Riba; Pere Closa, major d’edat; Nico-
lau Burguet, Salvador Lledó, Pere Ferran de Gafarrons i An-
toni Roig; Joan Desclapers, sastre de Sant Genís de Palafolls,
i Pere de Montclús, de Sant Esteve de Palautordera, batlle de
Montclús.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in Villanova de Palafollis decima octava die
mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringen-
tesimo tricesimo sexto.

Antoni Ferran, habitant de la vila de Ripoll, notari públic per tota
la terra i el domini reial.

Registres específics: 1634 i 1635.
772 × 515 mm.
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848

1436, novembre, 19. Franciac

Confessió d’home proi de Nicolau Sunyer, de Vilobí, senyor útil i
propietari dels masos Sunyer i Moric de Comabella, de l’esmentada
parròquia, a favor de Joan Serra, fill i hereu del difunt Pere Serra,
de Vilobí i de Margarida, la seva mare i administradora legítima
dels seus béns. Nicolau els tenia com a hereu de Pere Sunyer, que
era home propi i soliu dels esmentats Serra per aquests masos.

Actum est hoc infra parrochia de Franciacho barulie de Calidis
decimanona die novembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo sexto.

Pere Cavaller, notari públic de Caldes de Malavella, per autoritat
del noble Mateu Florimon de Montcada, senyor de la baronia de
Llagostera, de les notes del difunt Antoni Cavaller, notari.

Registre específic: 1668.

1436, novembre, 19. Franciac

Confessió de dona pròpia de Nicolaua, esposa de Nicolau Sunyer,
de Vilobí, amb consentiment del seu marit, a favor de Joan Serra,
fill i hereu de Pere Serra, difunt, i de la seva mare Margarida, admi-
nistradora dels seus béns, perquè havia entrat per matrimoni en
els masos Sunyer i Moric de Comabella, situats a l’esmentada par-
ròquia, els quals eren de domini directe de l’esmentat Joan Serra.

Actum est hoc infra parrochia de Franciacho barulie de Calidis
decimanona die novembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo sexto.

Pere Cavaller, notari públic de Caldes de Malavella, per autoritat
del noble Mateu Florimon de Montcada, senyor de la baronia de
Llagostera, de les notes del difunt Antoni Cavaller, notari.

Registre específic: 1669.
Pergamí en mal estat. Altres numeracions: n. 5, n. 36. 384 × 325 mm.

849

[1436], desembre, 11. Mollet

Testament de Miquel Reig, de Sant Joan de Mollet, en el qual nomena
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com a marmessors Guillem Olivet, fuster de Girona, el seu germà;
Francesc Riembau, el seu nebot, de Sarrià, i [...]. Escull sepultura
al cementiri de Sant Joan de Mollet. Fa diversos llegats pecuniaris
a l’església de Mollet, als seus clergues, rètols i altars i per a la
celebració de misses a l’esmentada església en remei de la seva
ànima i la dels seus parents. Encarrega distribuir una almoi-
na doblera de pa cuit a Mollet. Deixa diners als seus marmes-
sors; Joana, la seva esposa; als seus fills Guillem, Francesc i
Ramon, i als fillols presents el dia de la seva mort. Nomena el
seu fill Francesc com a hereu universal i posat cas que aquest
morís sense fills legítims, heretarien Ramon i Guillem, per aquest
ordre.

Actum est hoc in parroquia de Molleto, undecima die decembris
anno a nativitate M [...].

Gener de 1437. [...) Ferrer, sagristà de l’església de Sant Joan de
Mollet, per autoritat de Jordà d’Avinyó, vicari espiritual.

Registre específic: 538.
Part de la datació tallada. 300 × 407 mm.

850

1436, desembre, 27. Cervià de Ter

Venda atorgada per Pere d’Alagó i de Cervià, cavaller, senyor de Cervià,
a favor d’Antoni Dalmau de Santdionís, donzell domiciliat a
Girona, en franc alou, del castell o força de Bordils amb les
seves honors i possessions, homes, dones, censos, agrers i altres
drets, des del torrent de Bordils en amunt. S’exceptua el bosc
situat del torrent de Bordils en avall perquè ja havia estat ve-
nut pel mateix atorgant (Pere Cervià, notari de Girona, 27 de
desembre de 1436). El preu de la venda és de 24.000 sous
barcelonesos.

Segueix àpoca.

Actum est hoc in parrochia et termino castri de Cerviano die
vigesima septima decembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo trigesimo septimo.

Pere Cervià, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Registres específics: 1620 i 1621.
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1

1144, gener, 21

Enfranquiment atorgat pel comte Ramon Berenguer IV, príncep
d’Aragó, a prec de Ramon, bisbe d’Osona, Ramon de Mont-
cada i altres nobles, a favor dels homes i dones de les par-
ròquies de Sant Pere d’Osor, Santa Creu i Sant Daniel de
Maifré. Els eximeix del pagament de cugucies i forces i els
concedeix que els plets i querelles siguin jutjats pel seu batlle
a la plaça i banc de l’església d’Osor i allà rebin justícia, i
que allò que signi el batlle sigui tingut per ferm i vàlid. Fi-
nalment, concedeix que les noies es puguin redimir del seu
domini pagant 2 sous. A canvi d’aquest enfranquiment rep
150 auris.

Digesta est autem scriptura XII kalendas februarii anno VII
regnante Lodovico rege.

Berenguer, prevere.

Trasllat de 19 d’agost de 1261. Pere de Albergo, escrivà jurat, per
manament de Pere d’Eres, canonge de Vic, notari públic de Vic.

Trasllat del trasllat anterior, de 30 de juny de 1316. Jaume Tresfort,
notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taia-
là, notari públic de Girona, autoritzat per Guillem de Déu, jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 129.
Altres numeracions: 141. 320 × 262 mm.
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2

1167, març, 24

Empenyorament fet per Gustafred i la seva esposa Saurina a favor
de Déu i la casa d’Aguiunno, on viuen estant sans, del senyoratge
sobre una vinya que Pere Bord, de Noves, Adalets i Arsenda
tenen per ells per 6 sous de diners gironins, de manera que la
tinguin en penyora i en rebin els esplets fins que tornin l’es-
mentada quantitat. Aquesta vinya estava situada a la parròquia
de Sant Martí Vell, al terme de Noves, al lloc anomenat sa
Vallela.

VIIII kalendas aprilis anno XXX regni Ledovici regis iunioris.

Berenguer, prevere.

Trasllat de 2 de gener de 1319. Guillem de Quer, notari públic per
autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic
de Girona, autoritzat per Berenguer Renall, jutge ordinari de
Girona.

Registre específic: 280.

1167, març, 25

Donació atorgada per Adalets i la seva germana Arsenda, amb consell
i voluntat de Gustafred i Saurina, la seva esposa, senyors, a fa-
vor de la casa d’Aguiunno, on viuen, d’una vinya que havien
heretat del seu pare, situada a Sant Martí Vell, al lloc anomenat
puig de Vallela, terme de Noves, salvant el dret dels senyors. A
orient i migdia afronta amb l’alou de Geronella, i a occident i
cerç, amb l’alou de Ramon Guillem, difunt.

Actum est hoc VIII kalendas aprilis anno regni Ledovici regis
iunioris.

Berenguer, prevere.
Trasllat de 2 de gener de 1319. Guillem de Quer, notari públic per
autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic
de Girona, autoritzat per Berenguer Renall, jutge ordinari de
Girona.

Registre específic: 281.
Altres numeracions: 147. 383 × 288 mm.
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3

1190. Girona

Privilegi atorgat pel rei Alfons I en el qual concedeix franquesa
d’intesties als cristians habitants a la ciutat de Girona que visquin
dins dels termes compresos entre la font de Pedret, Sant Daniel,
la Torre Major de Gironella i el Pont Fred i la Cadireta Superior.

Facta carta in Gerunda anno millesimo CL XXXX m[ense aprilis].

Guillem de Bassa, notari reial.

Registre específic: 2423.
Pergamí molt malmès pels rosegadors. Es conserva només el 40% del text. És
necessària la reconstrucció per mitjà del Llibre Verd. 407 × 63 mm.

4

1194, octubre. Girona

Privilegi atorgat pel rei Alfons I, en el qual concedeix franquesa de
pagament d’eixorquia als habitants de Girona, des del lloc anomenat
Cadireta Superior fins al mas de Berenguer de Pla, des de la torre
de Gironella fins a la font de Pedret i des d’aquí fins a Figueroles,
a excepció dels que resideixin a l’alou de Sant Pere de Galligants.
Per imposar silenci i seguretat demana a Gregori, cardenal de
Santangelo, legat del papa, que protegeixi i confirmi aquesta
disposició sota pena d’excomunió per a tot aquell que pretengui
transgredir-la. Segueix la subscripció del cardenal i la confirmació
del rei de totes les franqueses i bones consuetuds concedides per
ell mateix i els seus predecessors als habitants de Girona.

Acta aput Gerundam mense octobre anno Domini millesimo
C LXXXXIIII.

Guillem de Bassa, notari reial.

Trasllat de 9 de gener de 1198. Bernat Esteve, amb subscripció
d’Armengol, prevere i escrivà públic de Girona.

Registre específic: 1.
Altres numeracions: 1. 664 × 338 mm.

5

Segle XIII

Definició atorgada per Maria, amb consell i voluntat del seu oncle
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Joan de Guàrdia, a favor de Ramon de Bancell, la seva espo-
sa Guillema i llur fill Joan. Els defineix els drets que tenia
sobre el mas dels esmentats cònjuges per raó de la donació
propter nuptias que li havia fet el fill d’aquests en el seu ca-
sament. A canvi, li havien de donar 400 sous barcelonesos
dels 600 del dot, 200 per Sant Andreu i la resta, al cap d’un
any. Els esmentats esposos i el seu fill prometen pagar-
los-hi.

Actum est hoc II idus decembris anno Domini M CC [...].

[...] de Santmartí, escrivà.
[...] Esteve, canonge de Girona i notari públic.

Registre específic: 3011.
Tinta esvanida a la part esquerra. 175 × 172 mm.

6

Segle XIII

Capitulacions matrimonials de Ramon Riurans, fill del difunt Bernat
Riurans, de Cervià, amb Brunissenda, filla del difunt Jeroni
Caraboter, de Girona, i de la seva esposa Guillema, vivent.
Comencen amb la donació propter nuptias atorgada per
l’esmentat Ramon de 500 sous barcelonesos de moneda de tern.
Posat cas que morís sense infants, 200 sous haurien de retornar
al donant i 300 serien de la seva esposa. En cas d’haver-hi fills,
només es reservava 100 sous per disposar en testament. Bru-
nissenda, amb el consell i voluntat la seva mare i amics, aporta
en dot 500 sous barcelonesos més, amb les mateixes condicions
i retencions que el seu marit.

Registre específic: 3017.
Falta la part on es llegiria la datació i el notari. Falta la part inferior del
pergamí. 191 × 243 mm.

7

Segle XIII

Definició atorgada per Bernat Sarrovira, d’Anglès, a favor d’Agnès,
esposa del peixater de Girona Pere Pons, difunt. Li defineix el
dret que tenia sobre un deute de 200 sous en el qual el seu marit
estava obligat com a principal.
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No es pot llegir la datació ni la signatura del notari.

Registre específic: 3021.
Falta la part inferior del pergamí. Tinta esvanida en algunes parts. 162 ×
242 mm.

8

1201, gener, 24.

Establiment emfitèutic atorgat per Guillem de Cantallops i la seva
esposa Beatriu a favor de Ramon de [...], d’un erm situat a la
parròquia de Santa Margarida de Quart, al lloc anomenat S[...].
A orient, afronta amb l’honor de Ramon Sabed i Bonell; a mig-
dia, amb l’honor de Guillem Brugueres i Estrader; a occident,
amb la via pública, i a cerç, amb la tinença que Pere Arnau
té per l’esmentat estabilient. Convenen que Ramon la plantarà
de vinya i arbres i un cop avivats el treballaran conjuntament
i es repartiran els esplets a mitges fins a set anys, però passat
aquest termini, podrà dividir la vinya i fer-ne la seva voluntat.
Posat cas que la volgués vendre, els atorgants només es reserven
el dret de fadiga de trenta dies i no li permeten vendre-la a un
burgès. També li cedeixen una feixa de terra amb arbres que
tenen prop del celler de Ramon. A orient, afronta amb la terra
de Berenguer de Pujol i amb la de l’estabilient; a migdia, amb
la tinença de Ramon; a occident, amb l’honor d’Arnau Estruç,
i a cerç, amb el torrent. Per aquesta feixa en concret li haurà
de prestar el quart dels esplets i fruits i per ambdues peces, un
cens de 20 diners per Nadal. Guillem de Cantallops confessa
que ha rebut 10 sous a compte.

Actum est hoc VIIII kalendas februarii anno Domini
M CC.

Pere, prevere, escrivà.

Registre específic: 2.
Carta partida per ABC. Té molts forats. Altres numeracions: 2. 163 × 257 mm.

9

1206, juny, 5

Privilegi atorgat pel rei Pere I en el qual concedeix que en cas que
algú cometi una malifeta contra un habitant de la ciutat o
diòcesi de Girona, si després de dos o tres requeriments del
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veguer no es vol sotmetre o restituir els danys causats, ell mateix
s’erigirà en defensor de la part perjudicada. També disposa que
els veguers tinguin jurisdicció en tota la diòcesi com en temps
del seu pare. Respecte de les persones que no vulguin pagar els
deutes que tenen, mana que se’ls apliquin els Usatges de la Cort
de Barcelona.

Nonas iunii anno Domini millesimo CC sexto.

Gener, escrivà.

Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.

Trasllat de 19 de desembre de 1265. Arnau de Santmartí per ma-
nament de Bernat de Vic, notari públic de Girona i jutge ordinari.

Trasllat de 21 d’agost de 1358. Ramon de Bruguera, notari pú-
blic per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic
de Girona, per manament de Francesc de Batlle, jutge ordinari de
Girona.

Registre específic: 3.
Altres numeracions: Registrado de número 3, 3. 359 × 308 mm.

10

1206, juny, 5

Provisió del rei Pere I a favor de la ciutat de Girona i els seus
habitants en la qual estableix que totes les actes signades per
un escrivà reial es considerin vàlides i autèntiques i siguin
observades per creditors i deutors, homes i dones, siguin nobles
o no. El rei es compromet a no allargar els terminis de re-
embossament dels crèdits o empenyoraments i ordena que
totes les actes fetes per Ermengol, escrivà públic, siguin
subscrites per Bernat Esteve amb el mateix valor. Final-
ment, ordena que ningú pugui vendre vi a Girona si no és
de la ciutat.

Nonas iunii anno Domini M CC VI.

Gener, escrivà.

Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.

Trasllat de 19 de desembre de 1265. Arnau de Santmartí per ma-
nament de Bernat de Vic, notari públic de Girona i jutge ordinari.

Registre específic: 4.
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1206, juny, 5

Provisió atorgada pel rei Pere I a favor de la ciutat de Girona en la
qual estableix que en cas de cometre’s malifetes contra qualsevol
habitant de la ciutat o diòcesi de Girona, si el causant després
de dos o tres requeriments del veguer no es vol sotmetre o restituir
els danys causats, ell mateix s’erigirà en defensor de la part per-
judicada. També disposa que els veguers tinguin jurisdicció en
tota la diòcesi de Girona com en temps del seu pare. Respecte
de les persones que no paguin els deutes, mana aplicar els Usat-
ges de la Cort de Barcelona.

Nonas iunii anno Domini M CC VI.

Gener, escrivà.
Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.

Trasllat de 19 de desembre de 1265. Arnau de Santmartí per ma-
nament de Bernat de Vic, notari públic de Girona i jutge ordinari.

Registre específic: 243.
Altres numeracions: Registrado de número 4, 4. 237 × 434 mm.

11

1211, febrer, 19

Empenyorament fet per Bernat de Llémena a favor de Ramon de Llor,
d’una penyora que l’esmentat Bernat tenia de Guillem de Llor pel
valor de 3.000 sous barcelonesos, d’acord amb cinc escriptures
que lliura i encomana a Ramon Mascardell. L’empenyora per 1.000
sous, diners que reconeix que ha rebut i que haurà de tornar quan
vulgui recuperar la penyora (o el seu valor en auris barba-rogencs
a 7 sous l’auri). Institueix Dalmau de Creixell com a fidejussor.

Actum est hoc XI kalendas marcii anno Domini M CC X.

Pere Ramon, escrivà.

Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.

Registre específic: 5.
Altres numeracions: 5. 147 × 471 mm.

12

1211, març, 9. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere I en el qual assigna a Gaufred de Rocabertí,
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a perpetuïtat, 200 sous barcelonesos que percebria anualment
sobre les lleudes que el rei cobrava a Cotlliure i li concedeix que
en qualsevol lloc de la terra de l’esmentat Gaufred, des de Peralada
fins al coll de Perelló, pugui cobrar l’esmentada lleuda sobre les
coses transportades per terra o per mar. La raó per la qual li
fa aquesta concessió és que l’esmentat Gaufred i antecessors la
rebien a la Jonquera però ara el camí havia canviat i es feia per
Cotlliure. Finalment, mana als habitants d’aquesta última vila
que paguin els esmentats 200 sous.

Datum Barchinone per manu Arnalde de Serriano Barchi-
nonensis notarii que mandato nostro hec scripsit [...] VII idus marcii
anno millesimo ducentesimo decimo.

Trasllat de 3 de març de 1388. Bernat Capmany, notari públic per
autoritat reial, substitut de Pere de Montconill, notari públic de
Figueres, amb subscripció de Pere Colom, jutge ordinari de Figueres.

Registre específic: 6.
Altres numeracions: 6, Oliu: registrado de número 71, CXVI. 211 × 339 mm.

13

1220, desembre, 1

Testament de Bernat Oliba, en el qual nomena com a marmessors
Estrader, el seu fill; Pere, clergue de Brugada; Vivum Felicem,
Guillem de Reixac i Joan de Sarruïra. Vol ser sepultat al cemen-
tiri de Sant Esteve de Banyoles i deixa 3 sous i diversos béns
mobles per dret de sepultura. Deixa diners a l’abat d’aquest mo-
nestir i a cadascun dels preveres; al diaca i clergues de Santa
Maria; a les esglésies de Sant Benet, Sant Martirià i Sant Jaume
de Puigpalter; a Pere, clergue, li deixa la seva pellissa perquè cele-
bri un trentenari; també fa deixes a Santa Maria de la Seu de
Girona i a la seu de Tarragona; a l’Hospital i a la Milícia del
Temple, i a la confraria del Sant Esperit i altres confraries. Llega
200 sous a Maria, filla seva; si moria sense descendència haurien
de passar a Estrader, fill seu. Deixa a Seguina de Ladraria la de-
sena part de la penyora que té per ella a Millars, la meitat de
la de Porqueres i la meitat de la de Savares, quan vingui a redimir-
les. Tota la resta de l’honor la deixa al seu fill Estrader.

Facto isto testamento kalendis decembris anno Dominice
Incarnationis M CC XX.
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Pere, prevere.

Registre específic: 7.
Altres numeracions: 7. 215 × 181 mm.

14

1222, gener, 21

Lloació atorgada pel rei Jaume I de la memòria de la distribució
de les lleudes anomenades de Mediona. L’única zona geogrà-
fica que apareix és la que va des de la Clusa fins al riu Segre.
Gravaven diversos productes i mercaderies i es repartien entre
el rei i Guillem de Mediona. En alguns casos també partici-
pava en la distribució el bisbe de Barcelona; Guillema, filla
de Bernat de Barcelona, la qual rebia part de la lleuda de les
menuderies de la carnisseria i de la de les fogasses de fleca,
i la família de Pere Ramon d’Alfodio, que rebia part de la lleuda
de la farina i de la del vi portat per forasters per mar. Hi consta
el que havien de pagar les diverses taules de mercers, drapers,
sabaters, closquerers, la casa de Ponça Huga, l’obrador d’en
Julià, l’obrador de Prim Saclau, l’obrador que fou de Bernat
Pinyol, l’obrador d’en Barber, les cases que foren de l’esposa
de Gaufred de Garraf al farraginal, l’obrador de Bernat Dio-
nís, els flequers, els taverners, els forasters, els sarraïns i els
jueus.

XII kalendas februarii anno Domini millesimo CC vicesimo
primo.

Pere de Sant[martí], escrivà, per ordre de Pere de Bages, notari.

Trasllat de 12 de maig de 1261. Guillem de Cabanes, notari públic
de Barcelona.

Trasllat del trasllat de 26 de febrer de 1332. Llibre de Privilegis del
Consell de la Ciutat de Barcelona. Pere de Mont, notari públic de
Barcelona per autoritat reial amb la testificació de Ferrer Bertran
i Pere de Torroella, notaris públics de Barcelona, i signatura de
Pere de Santcliment, veguer de Barcelona i el Vallès per mà de Gui-
llem de Noguera, notari públic per tot el domini reial, regent l’es-
crivania de la cort del veguer de Barcelona.

Registre específic: 8.
Original, carta partida per ABC. Altres numeracions: Registrado de número
5, 8. 738 × 652 mm.
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15

1225, juny, 25.

Testament de Ramon Cerdà en el qual escull com a marmessors Pere
de Santallogaia, el seu germà, Dalmau de Palol i Arnau de
Viridaria. Demana ser enterrat al cementiri de l’església de Santa
Maria de les Olives, a la qual deixa el mas Casadevall amb
homes, dones, censos, usatges i altres drets, en franc alou, amb
la clàusula que el prior de les Olives redimeixi l’esmentat mas
de penyora. Deixa a l’Hospital Nou de Girona una feixa de terra
amb vinya situada al pla de Medinyà, i fa altres llegats a l’església
de Sant Sadurní de Medinyà i a la de Santa Llogaia, a l’Hospi-
tal de Jerusalem, a les esglésies de Santa Maria de Girona, Sant
Esteve de Ravòs, Vilafreser, Sords, Cornellà, Santa Eulàlia de
Pujals, Santa Maria de Pujals i a l’Hospital de Pedret. Nomena
Pere de Santallogaia, el seu germà, com a hereu universal. Li dei-
xa un camp a Sant Martí de Riudellots amb tots els altres drets
que té a l’esmentada parròquia; l’honor de Sant Sadurní de
Medinyà amb terres, vinyes, homes, dones, usatges, serveis i
domini directe, i la vinya del pla de Medinyà que s’aixeca per
damunt de la feixa de l’Hospital.

VII kalendas julii anno Christi M CC XXV.

Trasllat de 25 de juny de 1225. Ramon, prevere.

Registre específic: 9.
Altres numeracions: 9. 172 × 205 mm.

16

1226, juliol, 16

Sentència arbitral dictada per Arnau de Llémena i Ramon Bru al
plet entre Bernat, abat d’Amer, i Ramon Mascardell. Manen que
l’esmentat Ramon defineixi tot el dret que té contra l’abat i el
monestir en l’honor de la mare de Guillem i Ramon de Llor i
que Guillem havia deixat al monestir, de manera que mai pugui
instigar cap demanda per aquesta honor. Posat cas que hi tingués
algun dret pel fet de ser hereu de Ramon de Llor, l’hauria de
traspassar a l’abat. Hauria d’actuar de la mateixa manera respecte
de la deixa que Ramon de Llor féu al monestir i que Ramon
Mascardell podia tenir per catorze anys. En contrapartida, l’abat
destinaria els rèdits de l’esmentat llegat a la salvació de l’ànima
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de Ramon de Llor amb consell de  Ramon Mascardell i li definiria
tot el dret que tenia per raó de l’honor que Ramon de Llor havia
deixat a Ramon Mascardell i per raó del document partit per ABC
fet entre Guillem de Llor i Ramon de Llor, en poder d’Alamand
d’Aiguaviva, llavors sagristà de Girona, i Ramon d’Aiguaviva, el
seu germà.

XVII kalendas augusti anno Domini M CC XX Sexto.

Pasqual de Santaelena, escrivà, per manament de Bernat Esteve,
canonge, notari públic de Girona.
Bernat Esteve, canonge, notari públic de Girona.

Registre específic: 10.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 10. 181 × 240 mm.

17

1238, maig, 10

Debitori firmat per Ramon de Perafort, la seva esposa Guillema i el
seu fill Berenguer, a favor de Guillem de Puig. Reconeixen que
li deu 100 morabatins alfonsins pel dot de la seva filla, esposa
de l’esmentat Guillem: 50 els pagaran abans de la Pentecosta
vinent i els restants, abans de cap d’any. Ofereixen com a pe-
nyora totes les seves propietats de Sant Vicenç de Constantins
i el mas que tenen a Sant Pere de Montfullà on viu Arnau Sorriba.
Guillem i Bernat de Font-roser i Bernat de Soler s’erigeixen en
fidejussors.

VI idus madii anno Domini M CC XXX octavo.

Pasqual Nater, escrivà de Sant Pere de Galligants.
Trasllat del segle XIII sense data i sense autentificar per notari.

Registre específic: 12.
Altres numeracions: 12. 273 × 176 mm.

18

1243, febrer, 16

Testament de Josberta de Palol en el qual escull com a marmessors
el seu marit Arnau de Palol, a més de Bernat de Foixà, Cecília
de Cruïlles i Ramon d’Albucià, ardiaca de Besalú. Vol ser
sepultada al cementiri de Sant Llorenç de les Arenes. Fa llegats
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pecuniaris a Sant Llorenç de les Arenes, Santa Maria de la Seu
de Girona, Sant Feliu, Sant Daniel, Sant Pere de Galligants, Sant
Martí Sacosta, Sant Sadurní de Palol i a altres esglésies
gironines, a l’Hospital Nou, l’Hospital Vell, l’obra del Pont i per
a remissió de captius. Deixa a Bernat de Foixà, el seu fill, els
dominis que té a Peralada per part de mare; a Arnau de Foixà,
fill seu, el feu que la seva mare i Arnau d’Avinyó, germà de
la testadora, tenien pel comte d’Empúries a Castelló; a Bernat
i Pau de Palol, fills seus, a mitges, les honors del castell de Palol,
de Barbavella, de Llambilles, de Vilamalla i els drets i altres
possessions d’Arnau de Palol, el seu marit, d’acord amb les
capitulacions matrimonials. Se salva sempre el dret del seu
marit, excepte en 500 sous dels béns d’aquest que pertocaven
a la testadora.

XIIII kalendas martii anno Domini M CC XL secundo.

Ramon de Cassà, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.

Bernat de Vic, notari públic de Girona.
Trasllat de 13 d’abril de 1251. Arnau de Santmartí, escrivà, per
manament de Bernat de Vic, notari públic de Girona i jutge
ordinari.

Registre específic: 13.
Altres numeracions: 13. 237 × 232 mm.

19

[1245]

Testament de Balaguer, fill del difunt Ot Salou. El fa perquè entra
en vida religiosa i escull com a marmessors Dalmau de [...], Arnau
de Foixà, de Sant Cebrià, el seu oncle, i Guillem Escuder, de
Cassà. Llega a la seva mare, durant tota la seva vida, els drets
que té a les parròquies de Sant Andreu Salou, Sant Esteve, Santa
Maria de Calders, Sant Martí de Calonge, Sant Martí de Cassà,
Campllong, Sant Esteve de Riudellots, Sant Esteve de Vilobí i
Santa Maria de Vidreres, amb esplets, censos, agrers i redempcions
d’homes i dones. A la seva mort, aquests béns passarien a Bernat,
el seu germà, i en cas de mort d’aquest, a Guillema, germana
seva o a altres germans. Dóna 200 sous barcelonesos a la seva
mare i alguns diners a la seva germana. Reté el mas de Bernat
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Carrera però el deixa en potestat d’Arnau de Foixà, el seu oncle;
Pere de Rissec, clergue de Campllong, i de la seva mare de manera
que en rebin els censos, agrers i proveïments per pagar els deutes
i torts del testador.

Falta la part on figuraria la datació i la signatura del notari.

Registre específic: 3006.
Afectat per fongs, sobretot la part inferior. 242 × 217 mm.

20

1246, agost, 31

Promesa d’Hug de Cervià, Berenguera de Granaria, la seva esposa;
Guerau de Granaria, llur fill, i Agnès, esposa d’aquest, a favor
de Guillem d’Ullastret. Prometen que li faran tenir i posseir en
pau el mas on viu Berenguer de Sies i Ramon de Sies, el seu
oncle, situat a la parròquia de Sant Genís de Monells, que li
havien venut en lliure i franc alou. Gelabert de Cruïlles, Guillem
de Planils, provincial, i Pere de Madremanya; Ramon de Forn,
Pere d’Erers, Guillem Figuera, Guillem Vilella, Ramon de
Resclosa, Berenguer de Cassà, Bofill i Jaume d’Ametller i Bernat
Magrerio, de Púbol, en són fidejussors i garants.

Actum est hoc II kalendas septembris anno ab incarnatione
Domini M CC quadragesimo sexto.

Guillem Llorenç, prevere i escrivà públic d’Ullastret.

Registre específic: 1700.
Altres numeracions: 14.

1286, novembre, 9

Venda atorgada per Berenguer de Sies, de la parròquia de Sant Genís
de Monells, el seu fill Ramon i la seva esposa Guillema, a favor
de Pere Baster, de Monells, d’una de les dues tasques que reben
sobre dues feixes de terra que l’esmentat Pere té a la parròquia
de Sant Genís de Monells, situades al lloc anomenat Llacuna,
per venda de Guillem de Castellar i la seva esposa Ermessenda.
A orient afronten amb el camp de Bernat de Bruguerola, i a
occident, amb el camí. El preu és de 15 sous barcelonesos de
tern.
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Quod est actum V idus novembris anno Domini M CC LXXX
sexto.

Ramon de Santantoni, escrivà públic de Monells.

Registre específic: 1701.
Altres numeracions: 10 bis.

1288, febrer, 9

Capbrevació atorgada per Berenguer de Sies, de la parròquia de
Sant Genís de Monells, i la seva esposa Maria, a favor de
Pelegrina de Mont, esposa del difunt Arnau de Mont, cavaller
de Monells. Reconeixen que ha de prestar-li 6 sous i 8 diners
barcelonesos de tern de cens anual per Tots Sants. Pelegrina
havia retingut aquest cens en l’heretament a favor d’Elisenda,
la seva filla, senyora dels capbrevants, del mas de Sies.
Berenguer i Maria prometen continuar prestant l’esmentada
quantitat.

Actum est hoc V idus februarii anno Domini M CC octuagesimo
octo.

Ramon de Santantoni, escrivà públic de Monells.

Registre específic: 1696.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 68.

1299, març, 8

Àpoca atorgada per Pere de Terrades, batlle d’Ullastret, a favor d’Arnau
de Planes, canonge de Sant Feliu de Girona, en la qual reconeix
que ha rebut 1.600 sous barcelonesos de moneda de tern per raó
de la venda que li havia fet en franc alou del mas de Berenguer
de Sies, situat a la parròquia de Sant Genís de Monells, juntament
amb el seu domini directe. Per manament del venedor havien
estat pagats 1.000 sous a Joan Guerau, ciutadà de Girona, 200
sous a Saura, vídua del difunt Arnau de Pontós, cavaller de
Monells, i la resta al venedor.

Actum est hoc VIII idus marcii anno Domini M CC XC octavo.

Jaume Martí, lloctinent de Ramon Vermell, escrivà públic de
Monells.
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Registre específic: 1699.
Altres numeracions: 91.

1299, març, 8

Àpoca atorgada per Saura, vídua d’Arnau de Pontós, cavaller de
Monells, a favor d’Arnau de Planes, canonge de Sant Feliu de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut 200 sous barcelonesos
que Pere de Terrades, batlle d’Ullastret, li devia per raó d’una
convinença entre ells per la qual l’atorgant havia de rebre i tenir
el cens que Pere de Terrades rebia en el mas de Berenguer de
Sies i les albergues que aquest li prestava perquè les hi havia
venut per cert temps.

Actum est hoc VIII idus marcii anno Domini M CC XC octavo.

Jaume Martí, lloctinent de Ramon Vermell, escrivà públic de
Monells.

Registre específic: 1698.
Altres numeracions: 90.

1299, març, 14

Lloació atorgada per Elisenda, esposa de Pere de Terrades, batlle
d’Ullastret, a favor d’Arnau de Planes, canonge de Sant Feliu
de Girona, d’una venda en lliure i franc alou, que Pere de
Terrades li havia fet de l’honor de Sies, parròquia de Sant Genís
de Monells; això és, el mas de Sies, on habita Berenguer de Sies
i Ramon, el seu fill, amb els homes i dones, censos, agrers,
usatges, conreus, possessions i tinences; els censos i albergues
que rebia en el vilar de Sies, i altres drets que rebia i tenia en
l’esmentada parròquia. Alhora, li defineix tot el dret que li
pogués correspondre per raó de l’esponsalici o qualsevol altra
raó. En són garants Berenguer Viladasens, d’Ullastret; Pere i
Bernat Nicolau; Ramon, fill de Pere Reió; Ramon, fill de Guillem
Reió; Ramon, fill de Pere Forner; Ramon Riba i Pere Joer,
d’Ullastret.

Actum est hoc II idus marcii anno Domini M CC XC octavo.

Jaume Martí, lloctinent de Ramon Vermell, escrivà públic de
Monells.
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Registre específic: 1697.
Altres numeracions: 89.

1306, febrer, 14

Capbrevació atorgada per Ramon d’Om, del veïnat de Sies de Monells,
i la seva esposa Gaubes, a favor de Guillem de Rovira, clergue
obtentor del lloc presbiteral fundat pel difunt Arnau de Planes,
canonge i sagristà segon de Sant Feliu de Girona, en l’esmentada
església sota invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgarment
anomenat de la Candela. Reconeixen que presten dues albergues
per la compra que Arnau de Planes féu a Pere de Terrades, batlle
d’Ullastret, i a la seva esposa Elisenda, del mas on habitava
Ramon de Sies, situat a Monells, amb totes les seves possessions.
Prometen donar al benefici, per raó d’aquestes albergues, 6 sous
barcelonesos de moneda de tern per la festa de Sant Vicenç.

Actum est hoc XVI kalendas marcii anno Domini M CCC quinto.

Jaume Martí, notari públic de Monells.

Registre específic: 1695.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 115 bis.

1312, maig, 8

Trasllat del reconeixement fet per Ramon d’Om, de Sies, parròquia
de Monells, a favor de Guillem de Rovira, clergue obtentor del
lloc presbiteral que el difunt Arnau de Planes, sagristà segon de
l’església de Sant Feliu de Girona, havia establert en l’esmentada
església sota invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgarment
anomenat de la Candela. Reconeix que ha pagat 27 sous bar-
celonesos de moneda de tern que devia a l’obtentor del benefici
de dues albergues pel mas de Sies, a raó de 6 sous, d’una alberga
pel mas Captivell i de les despeses que havia suportat en la cau-
sa per exigir-li el pagament de les albergues del mas de Sies.
Guillem de Rovira reconeix que ha rebut l’esmentada quantitat.

Actum est hoc VIII idus madii anno Domini millesimo CCC
duodecimo.

Pere Burgués, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.
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Trasllat de 31 d’octubre de 1331. Pere Miró, clergue i notari públic
del bisbe de Girona, amb subscripció de Galceran de Montcorb,
prevere del Capítol i oficial del bisbe de Girona.

Registre específic: 1694.
Altres numeracions: 129 bis.

1349, desembre, 16

Confessió d’home propi i soliu atorgada per Ramon de Sies, fill de
Berenguer de Sies, difunt, de la parròquia de Monells, a favor de
Simó de Cursu, clergue obtentor del benefici fundat pel difunt Arnau
de Planes, sagristà segon de l’església de Sant Feliu, sota invocació de
Santa Maria de Gràcia, vulgarment anomenat de la Candela, perquè
és senyor útil i propietari del mas de Sies de Monells, tingut per
l’esmentat benefici. Presta homenatge de boca i mans.

Actum est hoc septimodecimo kalendas ianuarii anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1693.
Altres numeracions: 377.

1370, maig, 18. Monells

Confessió d’home propi i soliu de Jaume de Sies, de Monells, a favor
de Francesc de Cursu, clergue obtentor del benefici presbiteral fun-
dat pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’església de Sant
Feliu de Girona, sota invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgar-
ment anomenat de la Candela. Presta homenatge de boca i mans.

Actum est hoc in castro de Monellis octavadecima die madii
anno a nativitate Domini millesimo trescentesimo septuagesimo.

Registre específic: 1691.
Bernat Martí, notari públic de Monells.

1372, gener, 31. Girona

Reducció de cens atorgada per Francesc de Cursu, obtentor del
benefici establert a l’església de Sant Feliu de Girona pel difunt
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Arnau de Planes, canonge i sagristà segon de l’esmentada església,
sota invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgarment anomenat
de la Candela, a favor de Berenguer de Sies, fill i hereu de Ramon
de Sies. Li redueix les quaranta mitgeres d’ordi, vuit mitgeres de
forment segons mesura d’Agnis, 6 sous de moneda barcelonesa
de tern i dos parells de capons anuals dels censos i tasques que
pagava pel seu mas de Sies i possessions, a 65 sous de moneda
barcelonesa de tern anuals, la meitat per Pasqua i l’altra per Sant
Feliu. L’esmentat Ramon i seus continuarien essent homes i
dones propis del benefici amb les servituds acostumades. La
reducció es fa amb l’acord de Bernat de Camps, canonge de la
seu, com a vicari de Dídac d’Heredia, abat secular de Sant Feliu
de Girona, i amb el consentiment del capítol de Sant Feliu, després
de l’avaluació feta per Bernat de Cassà i Arnau Oliva, canonges
de l’esmentada església, juntament amb alguns prohoms del
veïnat, en reunió capitular tinguda a la casa que fou de Guillem
d’Escala, difunt canonge i sagristà segon de Sant Feliu. Berenguer
de Sies, que havia deixat de treballar les terres, pagar els censos
i habitar en el mas perquè li resultava massa costós, ho consent,
lloa i firma i promet pagar el cens.

Actum est hoc Gerunde in dicta domo ut superius continetur
tricesima prima die ianuarii anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo secundo.

Joan de Fontcoberta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1690.
Carta partida per ABC.

1375, maig, 18. Girona

Confessió d’home propi i soliu de Ramon de Sies, de la parròquia de
Monells, ara habitant de Cassà de la Selva, major de quinze anys
i renunciant a procurador, a favor de Francesc Corona, clergue
beneficiat de Sant Feliu, obtentor del benefici establert pel difunt Arnau
de Planes, sagristà segon de l’esmentada església, sota invocació de
Santa Maria de Gràcia, vulgarment anomenat de la Candela. Promet
satisfer per Nadal, en reconeixement de domini, un parell de tords.

Actum est hoc Gerunde octavadecima die madii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto.
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Joan de Fontcoberta, notari públic per autoritat reial, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 1692.

1528, febrer, 8. Monells

Capbrevació atorgada per Victòria, esposa de Bartomeu Salvador,
àlies Massot, senyora útil del mas Salom del veïnat de Sies, a
favor de Miquel Simó, clergue obtentor del benefici instituït a
l’església de Sant Feliu de Girona pel difunt Arnau de Planes,
sagristà segon de l’esmentada església, sota invocació de Santa
Maria de Gràcia, vulgarment anomenat de la Candela. Reconeix
que presta al benefici un cens anual de 6 sous per Sant Vicenç
per dues albergues, d’acord amb una capbrevació de 1305. Alhora,
admet que té un camp de terra al terme de Monells, al lloc
anomenat pla de Sies, de quatre vessanes d’extensió. A orient
afronta amb el camí públic i amb l’honor d’Antoni Andreu que
fou de Joan Vidal; a migdia, amb la feixola de terra d’A. Gic,
de Millars, que fou del mas Mateu i amb l’honor d’Antoni Gic,
i a occident i cerç, amb el camí. Per aquesta terra presta un cens
per Sant Andreu de 6 sous barcelonesos i 6 diners per la reducció
d’una tasca que rebia en una part del camp esmentat.

Actum est hoc in castro de Monellis die decima nona mensis
febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo
octavo.

Narcís Ginesta, notari de Monells per autoritat apostòlica, de les
notes de Joan de Puig, notari difunt.

Registre específic: 1689.

1582, setembre, 25. Girona

Capbrevació atorgada per Miquel de Pontós, pagès del veïnat de
Millars de Madremanya, senyor útil del mas de Pontós i la seva
terra, a favor de Narcís Guerau, prevere beneficiat de l’església
de Sant Feliu de Girona, com a obtentor del benefici sota
invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgarment anomenat de
la Candela, fundat pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon
de l’església de Sant Feliu. Reconeix que té sota domini directe
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i alodial de l’esmentat benefici una peça de terra situada al
veïnat de Sies, terme de Monells, que fou de les pertinences del
mas Massot, de quatre vessanes d’extensió. A orient afronta
amb l’honor del noble Guillem de Finisterre, anteriorment de
Joan Marquès, àlies Gic; a migdia, amb l’honor de Pere Gic,
del veïnat de Millars; a occident, amb el camí públic que va
a Monells, i a cerç, amb l’honor de Pere Portes que fou del
mas Massot, mitjançant camí. La tenia per donació de Mi-
quel Pagès, àlies de Pontós, el seu pare, el qual l’havia com-
prat al difunt Onofre de Puig, cavaller de Corçà. Confessa que
presta un cens de 6 sous barcelonesos i 6 diners per la reduc-
ció de la tasca que gravava una part del camp, per Sant
Andreu.

Actum est hoc Gerunde die vigesimo quinto mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.

Pere Canals, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les no-
tes del difunt Jaume Vives, notari.

Registre específic: 1688.
Són catorze pergamins cosits. 3.051 × 370 mm.

21

1251, març, 11

Definició atorgada per Pola, filla de Guillem de Vall, difunt, amb
consell i voluntat del seu avi i tutor Arnau de Besalú, a favor
de Ramon d’Arenys i Gueraula, la seva esposa, mare de l’es-
mentada Pola, de tots els seus drets legitimaris, especialment els
que tenia sobre l’honor del seu pare a Llambilles i sobre les cases
on habiten els esmentats Ramon i Gueraula, situades a l’areny
de Girona, que també foren del seu pare. Aquests béns havien
estat obligats per Guillem de Vall a Gueraula com a esponsalici
en temps de les seves núpcies. A canvi rep totes les cases de
Peralada, la vinya de Vall, totes les honors del seu pare a la
parròquia de Vilamarí i 2.050 sous barcelonesos en concepte
d’heretat i llegítima paterna i materna.

V idus martii anno Domini M [CC quinqua]gesimo.
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Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 386.
328 × 277 mm.

22

1255, setembre, 19

Venda atorgada per Ermessenda, esposa en primeres núpcies de
Bernat Ros, de Juià, i en segones d’Andreu de Lleida, difunts,
a favor de Guillem de Caldes, clergue, com a procurador de
mestre Ramon Joan, doctor de l’església de Girona, absent, de la
tercera part de la tasca que rep en la vinya que l’esmentat mes-
tre té a Linaroles, parròquia de Juià, i del dret que l’ator-
gant té sobre l’esmentada vinya. Es fa en franc alou pel preu
de 8 sous barcelonesos.

XIII kalendas octobris anno Domini M CC LV.

Pere d’Armentera, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.

Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 14.
Altres numeracions: 16. 135 × 219 mm.

23

1257, agost, 25

Donació inter vivos atorgada per Arnau Guerau i la seva esposa
Berenguera, de la parròquia d’Estanyol, a favor del seu fill Arnau,
en concepte d’heretat i llegítima paterna i materna, d’una feixa
de terra situada a Estanyol, al lloc anomenat pla de la Marella.
A orient afronta amb l’honor de Bernat de Reixac; a migdia, amb
la d’Arnau Pagès; a occident, amb el torrent de la Marella, i a
cerç, amb l’honor de Pere de Reixac.

Actum est hoc VIII kalendas septembris anno [Domini] M CC
L Septimo.

Avinyó, prevere i escrivà jurat de Sant Pere de Galligants.

Registre específic: 15.
Altres numeracions: 17. 222 × 146 mm.
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24

1258, desembre, 10

Venda atorgada per Terreny de Vila-sacra i la seva esposa Saurimonda,
a favor de Guillem, fill del difunt Perpinyà Figueres, del Far, d’una
vinya a Sant Esteve de Vila-sacra, al lloc de Peralba, tinguda pel
monestir de Sant Feliu de Cadins. A orient afronta amb la terra
de Castelló Miquel; a migdia, amb la de Castelló Baldomar; a
occident, amb la de Perpinyà Comte, i a cerç, amb la de Marquesa,
vídua de Marquès de Vila-sacra. El preu és de 160 sous melgoresos
i se salva el dret del senyor.

IIII idus decembris anno Domini M CC quinquagesimo octavo.

Castelló Dorquer, escrivà públic de Castelló.

Registre específic: 17.
Altres numeracions: 19, Oliu V y A nº 4. 161 × 212 mm.

25

1258, desembre, 20

Establiment emfitèutic atorgat per Ferrer, fill de Berenguer Ferrer
i de la seva esposa Dolça, difunts, a favor de Guillem de Pere i
els seus fills, d’un camp que tenia en alou situat a Celrà, sota
el mas de Guillem de Ribes. A orient afronta amb un clos de
l’esmentat Guillem; a migdia, amb la via; a occident, amb el
torrent de Palayna, i a cerç, amb el camp de Ramon de Cortils.
Se salva el dret de l’estabilient al qual promet pagar cens, agrers
i una squillata de forment bo, net i sec segons mesura correcta
de Girona per la festa de Sant Feliu.

Actum est hoc XIII kalendas ianuarii anno Domini M CC L
VIII.

Berenguer de Rabós, sagristà de Celrà, escrivà.

Registre específic: 16.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 18. 180 × 187 mm.

26

1259, gener, 2

Venda atorgada per Bruneta, vídua de Guillem Filcrarii, de Besalú,
i els seus fills Guillem i Guillema, a favor de Arnau de Llavanera,
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també de Besalú, d’una quartera de forment i del dret que
rebien de la feixa de terra de Campayà que tenia en establiment
Arnau de Font de Pidre i els seus oncles Bernat i Domènec. A orient
afronta amb l’honor del mas Colomer de Juvinyà; a migdia, amb
el torrent de Castell; a occident, amb el carrer públic, i a cerç,
amb terres del mas Salvador de Pidre. El preu de la venda és
de 19 sous barcelonesos de moneda de tern i se salva el dret del
cambrer de Santa Maria de Ripoll.

Actum est hoc IIII nonas ianuarii anno Domini MCCL octavo.

Pere Benet, escrivà.

Ramon de Prat, lloctinent de Bernat de Prat, notari públic de Sant
Pere de Besalú.

Registre específic: 18.
Altres numeracions: 20. 132 × 228 mm.

27

1259, gener, 16

Establiment atorgat per Cerdana, com a abadessa del monestir de
Sant Feliu de Cadins, amb consell i assentiment de Pere, bisbe
de Girona, a favor dels clergues Guillem i Arnau de Vilanova,
germans, en dret de violari, en l’honor que el convent té a la
parròquia de Vilanna (masos, bordes, masoveries, rèdits,
provinences i drets); el mas on viu Guillem de Clarà, de Sant
Gregori; el mas Draper, situat a la parròquia de Santa Maria
d’Anglès, i set siguillates de blat que reben anualment del delme
de Sant Llorenç de Bescanó. Els hi estableixen amb censos, agrers,
batudes, tragines, homes i dones, serveis, fermances, establiments,
placitis, redempcions i altres drets de domini directe. Els esmen-
tats clergues haurien de pagar un cens anual al monestir, el qual
es reserva la tercera part dels terços, lluïsmes, foriscapis, fer-
mances i redempcions d’homes i dones. A canvi, el monestir rep
200 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc XVII kalendas februarii anno [...] M CC L octavo.

Joan de Porqueres, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.

Registre específic: 385.
245 × 249 mm.
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28

1259, desembre, 9

Redempció d’home propi atorgada per Arnau, sagristà, i Bernat de
Vilacorba, com a procuradors del monestir de Banyoles i en nom
de l’ofici de cambra, a favor de Guillem Moner del mas Ferrer
de Sant Marçal de Quarantella. A canvi, reben 20 sous barce-
lonesos de tern.

Actum est hoc V idus decembris anno Domini M CC L nono.

Joan, levita, notari públic de Sant Esteve de Banyoles.

Registre específic: 19.
Altres numeracions: 21. 159 × 220 mm.

29

1261, gener, 25

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Berenguer de
Pratboí, de Girona, amb Arnau, fill de Pere de Calabuig, de Pera-
lada. Berenguera, amb consell i voluntat del seu pare i amics,
aporta un dot de 600 sous melgoresos que el seu pare li havia
donat en concepte d’heretat i llegítima. Si moria sense descen-
dència legítima, 300 sous serien per al seu marit i 300 els podria
deixar de paraula o per escrit a qui volgués o als seus parents
més propers. Arnau, amb consell i voluntat del seu pare, aporta
en donació propter nuptias 600 sous més, procedents de la
donació que el seu pare li havia fet en concepte d’heretat i
llegítima, amb les mateixes condicions que Berenguera. Posat
cas que Arnau morís sense fills, Berenguera podria recuperar
el dot i 300 sous de la donació que li fa el seu espòs. Per asse-
gurar-ne el pagament, Arnau obliga tots i cadascun dels seus
béns mobles i immobles.

Actum est hoc VIII kalendas februarii anno Domini M CC
sexsagesimo.

Guillem Pere, fill del difunt Guillem Pere, escrivà.

Pere de Truiols, lloctinent de Ponç de Fonts, notari públic de
Peralada.

Registre específic: 20.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 22. 141 × 193 mm.
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30

1261, juny, 4

Àpoca atorgada per Brunissenda, vídua de Bernat d’Alou, cavaller, com
a tutora d’Agnès, Bernat, Ramon i Arnau, fills seus, per autoritat
de Bernat de Vic, jutge ordinari de Girona, a favor de Bernat
d’Arenys, el seu germà, en la qual reconeix que ha rebut 2.038
sous i 4 diners barcelonesos de tern per la definició de 10 auris
de cens anual que eren part dels 20 auris censuals que l’esmentat
Bernat rebia de dues cases que havien estat del seu pare, Ramon
d’Arenys, i que els esmentats cònjuges li havien comprat.

Actum est hoc II nonas iunii anno Domini M[CCLX] primo.

Arnau de Santmartí, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.

Registre específic: 1348.
194 × 168 mm.

31

1262, febrer, 1

Capitulacions matrimonials de Pere, fill de Dolça des Menter, de
la parròquia de Santa Eulàlia de Begudà, amb Ermessenda, filla
de Guillema de Carrera, de la parròquia de Santa Maria de Batet.
Dolça dóna al seu fill, per raó del seu matrimoni, tota la
masoveria i honor des Menter, salvant el dret dels senyors i
l’honor i fidelitat a ella mateixa, la qual continuarà com a senyora
i possessora fins a la seva mort. En cas de discòrdies se’n
reservava la tercera part, la qual tornaria al fill després de la seva
mort i per testament. Pere aporta aquests béns en dot i hi afegeix
57 sous i mig per raó de l’esponsalici. Ermessenda li ofereix 115
sous barcelonesos de tern, dues flassades, dos llençols i un coixí.
Si Pere moria sense fills, Ermessenda podria romandre a la
masoveria i tindria l’usdefruit de tots els seus béns. Si els seus
parents volien fer-la fora, li haurien de tornar els 115 sous i els
57 sous i mig d’escreix. Si Ermessenda moria sense fills, mana
que Pere tingui 57 sous i mig del dot i que de la resta se’n facin
dues parts iguals, una per a la seva ànima i una altra per als
seus parents més pròxims.

Actum est hoc kalendas februarii anno Domini M CC LX primo.
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Arnau de Pinosella, escrivà públic de Castellfollit.

Registre específic: 21.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 23. 204 × 249 mm.

32

1262, maig, 29.

Testament de Pere Guillem Pratboí en el qual escull com a marmessors
Berenguer Pratboí, el seu germà, i Arnau Vidal. Mana ser enterrat
al cementiri de Sant Feliu. Deixa diners per a misses i almoina
a Sant Pere. Institueix Estefania, filla seva, com a hereva
universal i li deixa les cases que foren de Maria de Bosc, situades
al carrer de les Fàbregues i altres béns i drets. Reconeix que el
difunt Pere Amat, oncle de l’esmentada Estefania, li havia deixat
100 sous reials de València; que Astruga, esposa del testador i
mare de l’hereva, havia llegat una vinya a la seva filla, vinya que
ell havia venut per 50 sous, i que tots aquests diners havien estat
invertits en l’obra de les esmentades cases. Encomana a
Berenguer, el seu germà, la custòdia de la seva filla i béns.

Actum est hoc IIII kalendas iunii anno Domini millesimo CC
LX secundo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.

Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 22.
Altres numeracions: 24. 393 × 190 mm.

33

1263, juliol, 8

Establiment emfitèutic atorgat per Guerau de Cervià i la seva esposa
Agnès a favor de Berenguer Saló i la seva esposa Geralda,
d’Olmet, i de Berenguer Fromid i la seva esposa Guillema, de
Bordils, d’una feixa de terra situada a la parròquia de Sant
Esteve de Bordils, al lloc anomenat bosc de Bordils. A orient
afronta amb el camí que va d’Olmet als molins; a migdia, amb
la tinença de Berenguer Duran, la de Berenguer Mota i la terra
de Ramon Gener, i a ponent, amb la tinença de Guillem Raador.
Haurien de pagar dues tasques i la dècima dels esplets. Els
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estabilients confessen que han rebut 45 sous de moneda
barcelonesa de tern a compte.

Actum est hoc VIII idus iulii anno Domini M CC LX tercio.

Pere de Vila, prevere domer de Bordils.

Registre específic: 23.
Altres numeracions: 25, Oliu nº 49. 161 × 132 mm.

34

1263, agost, 19

Establiment atorgat per Jucef, fill de Brunebi, a favor de Pere Mestre,
de Montjuïc, d’un erm que té en alou a les Planes. A orient, afronta
amb el torrent de les Planes; a migdia, amb un torrent que limita
amb l’honor de Salomó de Dolça; a occident, amb el marge gros
del Puig, i a cerç, amb un altre torrent i l’honor del mas de [...].
Hauria de pagar, cada any, la tasca dels esplets del pa i vi; els
terços, lluïsmes i foriscapis en cas que aquest erm es vengués
o alienés, i no podrien recollir els raïms o el blat sense la presència
del representant de l’atorgant. Si no el plantava en el termini d’un
any a comptar des de la festa de Tots Sants, hauria de prestar
un cens anual d’un parell de capons. A canvi, l’estabilient confessa
que ha rebut 3 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc XIIII kalendas septembris anno a nativitate
Domini M CC LX tertio.

Arnau de Santmartí, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.
Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de
Girona.

Registre específic: 2981.
Carta partida per ABC. La signatura de Juceffus és escrita amb caràcters
hebreus. 104 × 249 mm.

35

1264, gener, 24

Guiatge concedit per Ennegó Llopis, veguer de Girona i Besalú, en
nom del rei i de l’infant Pere, a favor de Guillem Tolosa, de
Peralada, i Arnau, el seu fill, i de les seves mercaderies i béns.
Es compromet a defensar-los i custodiar-los per tots els llocs com
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a coses pròpies del rei, de manera que no els podria empenyorar,
marcar, detenir, gravar, ni impedir els béns per delicte o deute,
ni per raó del senyor de Peralada ni per qualsevol altra raó, llevat
que fossin declarats deutors, fidejussors o culpables manifestament.
A canvi, li haurien de donar anualment, a ell i als seus successors
en la vegueria, un parell de capons per Tots Sants. Podrien deixar
lliurement la guarda amb el pagament de 5 sous. L’esmentat
Ennegó rep 11 sous barcelonesos de tern d’entrada.

VIIII kalendas februarii anno Domini M CC LX tercio.

Joan de Porqueres, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.
Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 24.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 26. 168 × 261 mm.

36

1265, febrer, 5

Capbrevació atorgada per Pere de Cornellà a favor de Joan Guerau
i del seu fill Ramon, de la meitat del terçó de la parròquia de
Salitja. Reconeix que ha de prestar un cens anual de tres mitges
quarteres de forment i que les ha de portar a la casa de Joan
i Ramon Guerau, situada a Girona, per la festa de Sant Feliu.
Aquests, confessen que han rebut 130 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc nonis februarii anno Domini M CC LX quinto.

Arnau de Santmartí, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.

Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 25.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 28. 130 × 162 mm.

37

1265, juliol, 21

Sentència dictada per Pere de Fontclara, clergue del Capítol de Girona,
per delegació de Joan de Guàrdia, canonge i oficial de l’arquebisbe
de Tarragona, en la qual revoca la sentència dictada pel Tribunal
Eclesiàstic de Girona sobre la causa matrimonial entre Estefania,
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filla del difunt Pere Guillem Pratboí, i Guillem, fill del difunt Do-
mènec de Galligants, de Girona, que havia fallat a favor de l’es-
mentada Estefania i havia reconegut el matrimoni entre els dos
litigants. Ara es dicta sentència a favor de l’esmentat Guillem per
la sospita de perjuri per part dels testimonis Ramon de Leucata
i Cecília, la seva esposa, que havien declarat a favor d’Estefania.

Datum XII kalendas augusti anno Christi millesimo CC LX
quinto.

Guillem de Roses, de Castelló, per manament de Pere de Fontclara.

Registre específic: 1607.
472 × 296 mm.

38

1266, setembre, 2

Establiment atorgat per fra Pere de Canals, comanador de l’orde del
Sant Sepulcre a Catalunya, a favor de Ramon Martí, del veïnat
de la Móra de la parròquia de Viladasens, de tota l’aigua que
flueix durant el temps de pluges per [...], de la Móra, d’un portal
a l’altre, pel camí que mena fins a la bassa de l’esmentat Ramon.
Aquest, podria desviar-la cap a la pròpia bassa o cap a les
propietats que volgués, i a canvi li hauria de prestar un cens
de 4 diners barcelonesos de moneda de tern anuals per la festa
de Sant Feliu. Per l’esmentat establiment, Pere de Canals rep 20
sous barcelonesos de moneda de tern.

Actum IIII nonas septembris anno Domini millesimo CC LX
sexto.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.
Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 26.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 29. 207 × 166 mm.

 39

1269, abril, 1

Capitulacions matrimonials de Maria, filla de Ramon de Terradelles
i de Maria, la seva esposa, amb Guillem de Carrera, de la



56 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

parròquia de Sant Esteve Salull. Maria aporta en dot 300 sous
barcelonesos de moneda de tern, 50 en moneda i per la resta
obliga unes cases i pertinences que els seus pares li havien donat,
situades al burg inferior de Sant Pere de Galligants, en el domini
de l’abat de Sant Pere, salvant les condicions contingudes en
el document de donació. Guillem fa una aportació equivalent
en concepte de donació propter nuptias. Arnau, germà de
l’esmentada Maria, ho lloa i promet no anar-hi en contra. Cada
cònjuge podria disposar, en cas de mort, de 50 sous dels 300
que havia aportat, per fer les seves voluntats. Dels restants 250,
l’altre cònjuge en tindria l’usdefruit. Si no hi havia infants, a
la mort del cònjuge usufructuari passarien al parent més proper
del donant. En cas de mort de Guillem, Maria recuperaria les
cases i pertinences del burg de Sant Pere, pel valor de 250 sous.
Guillem obliga tots i cadascun dels seus béns, pel valor de 50
sous corresponents a la resta del dot de Maria i pels 300 sous
de la donació propter nuptias.

Actum kalendas aprilis anno Domini millesimo CC LX nona.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.
Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de
Girona.

Registre específic: 27.
Altres numeracions: 31. 264 × 265 mm.

40

1270, abril, 22

Procura atorgada per Pere del Mercadal, fill del difunt Ramon del
Mercadal, de Girona, a favor de Guillem de Xunclà, per tal
que pugui vendre les cases, pertinences i drets que l’atorgant
té per l’abat de Sant Feliu al burg de Sant Feliu de Girona,
salvant el dret de l’esmentat senyor, i rebre el preu de la
venda.

Actum X kalendas madii anno Domini M CC septuagesimo.

Berenguer Llobet, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 29.
Altres numeracions: 33. 150 × 169 mm.
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41

1270, octubre, 18

Testament de Berenguer de Jonquer en el qual nomena com a
marmessors el seu nebot Arnau de Jonquer, Ramon Guaresques
i Berenguer Esteve. Escull ser enterrat a Sant Feliu de Girona
on deixa diners per dret de sepultura. Fa llegats a Sant Martí,
Santa Maria de la Seu, Sant Pere de Galligants, Sant Daniel, Santa
Susanna i a d’altres esglésies i hospitals de Girona així com als
framenors, als predicadors, a l’obra del Pont del Mercadal i dóna
almoines als pobres. Institueix Berenguer, el seu fill, com a hereu
universal i fa llegats a la seva esposa Agnès, al seu nebot Bernat
i a la seva filla Blanca. Nomena Ramon Guaresques i Berenguer
Esteve com a tutors dels seus fills i mana als marmessors que
paguin els deutes que pogués tenir.

XV kalendas novembris anno Domini M CC septuagesimo.

Arnau de Santmartí, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona.
Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Trasllat de 22 de juliol de 1293. Ramon Sacot, escrivà, per manament
de Ramon de Taialà, notari de Girona.
Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, autoritzat per
Ramon Calvet, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 30.
Altres numeracions: 33 bis. 371 × 303 mm.

42

127[.], octubre, 30

Evicció subscrita per Guillem Estrader, de Banyoles, a favor de
Guillem de Palau, de la mateixa vila, per la venda de la meitat
de les cases i hort que havien estat d’Estrader, clergue, el seu
oncle difunt, i d’un hort que tenia a l’horta de Canari Vell, tal
com constava en l’instrument de venda. Promet que el defensarà
contra tothom que hi vagi en contra i lloa i confirma el contingut
de l’acta de venda.

Actum est hoc III kalendas novembris anno Domini M CC
septuagesimo [...].

Pere d’Usall, escrivà.
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Joan, levita, notari públic de Sant Esteve de Banyoles.

Registre específic: 28.
Altres numeracions: 32. 204 × 227 mm.

43

1271, maig, 15

Confirmació atorgada per Agnès, esposa de Pere Otger, a favor
de Bru Calvet, consanguini seu, de la donació que li féu el
5 de juliol de 1260 en presència dels testimonis Arnau de
Brug[...] i Ponç de Llofriu, donació en poder d’Arnau de Crosa,
escrivà i capellà de la capella del castell de Sant Esteve. Li
confirma que ha rebut tot el dret que tenia per raó de l’he-
retat i llegítima, donació, llegat o per qualsevol altre dret sobre
2.100 sous barcelonesos de doblenc que pertanyien a Guillem
Bru, pare de l’atorgant, d’un deute o penyora contret amb Maïr
de Castelló per Ramon d’Arenys i la seva esposa Gueraula i
que pujava 18 marques d’argent. Per aquest deute els es-
mentats esposos havien empenyorat la meitat de la vila i
honors de Llambilles i totes les coses i drets que tenien en
aquest lloc conjuntament amb Guillem Bru. Bru Calvet era
fidejussor del préstec.

Idus madii anno Domini millesimo CC LXX primo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.
Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de
Girona.

Registre específic: 31.
275 × 183 mm.

44

1272, maig, 19

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Berenguer de Prat-
boí, de Girona, amb Bernat Sunyer, sabater de Peralada. Berenguera,
amb consell i voluntat del seu pare i altres amics, aporta 600 sous
melgoresos com a dot amb el pacte de tenir-los conjuntament
mentre visquin. En cas de mort de Berenguera, 300 serien per al
seu marit i 300 per als fills, i si no n’hi hagués, per al parent més
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proper. Bernat, amb consell i voluntat d’amics, li dóna en concepte
propter nuptias 600 sous més. Per assegurar el dot de la seva esposa
i pels 300 sous corresponents a la meitat de la donació propter
nuptias, obliga tots i cadascun dels seus béns.

Actum est hoc XIIII kalendas iunii anno Domini M CC LXX
secundo.

Ramon Batlle, escrivà.
Guillem Pere, notari públic de Peralada.
Trasllat de 26 de juliol de 1312. Jaume de Tresfort, notari públic
per autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic
de Girona.

Registre específic: 35.
L’original és carta partida per ABC. Altres numeracions: 38. 263 × 194 mm.

45

1272, juliol, 2

Venda per un any atorgada per Berenguer d’Albera, domer de l’església
de Sant Vicenç de Canet, a favor de Berenguer de Padró, clergue,
dels esplets del pa, vi i fruits que rep per raó de la doma de
l’esmentada església a la parròquia de Canet i de tot el que se
li devia en aquesta parròquia, pel preu de 120 sous barcelonesos
de tern.

Actum VI nonas iulii anno Domini M CC LXX secundo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.

Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 34.
Altres numeracions: 37. 157 × 217 mm.

46

1272, juliol, 27

Contracte d’aprenentatge entre Guillem Ros, fuster de Girona, i Pere
de Torroella, corretger, per tal que Guillem Ponç, fill del difunt
Joan Morell, serveixi a l’esmentat Pere per dos anys a canvi que
li ensenyi l’ofici de corretger. Guillem es compromet a proveir
l’aprenent pel que fa al menjar i a vestir-lo, però aquest rebrà
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un salari de 65 sous barcelonesos. Guillem Ponç promet a
Guillem Ros i a Pere de Torroella que romandrà amb el mestre
el temps acordat i que complirà el que li sigui manat.

VI kalendas augusti anno Domini M CC LXX secundo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic
de Girona.

Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 32.
Altres numeracions: 35. 121 × 267 mm.

47

1273, febrer, 8

Venda atorgada per Jaume Mascardell, ciutadà de Girona, i Simó de Lledó,
a favor d’Arnau de Planes, domer de Sant Cristòfol de les Planes,
de l’honor que tenen a les parròquies de Sant Julià de Llor, Sant
Vicenç de Constantins, Sant Climent, Santa Cecília de les Serres
i Anglasell, això és: la meitat del masos de Bernat de Roquet,
d’Olivera, d’Albon, de Ramona Desllor i de la borda de Sabater (l’altra
meitat pertanyia a l’abat d’Amer proindivís), de Sant Julià del
Llor; la quarta part del mas de Pere Ferrer, de Constantins; la meitat
del mas de Pere Tomàs, de Cabanes, parròquia de Constantins; la
meitat del mas Bonmatí i la meitat del mas de Planella, i el dret
sobre els masos d’Adroer, de Gaufred, d’Arnau Llunell i d’Arnau
Joan, de Constantins, i tot el dret que tenien a les esmentades par-
ròquies. La venda es fa en lliure i franc alou i inclou censos, usatges,
agrers i altres drets de domini, pel preu de 1.160 sous de moneda
barcelonesa de tern. Bernat de Galliners, canonge de Girona, defineix
i remet al comprador els drets que hi pogués tenir. Signatures
autògrafes de Jaume Mascardell i Berenguer de Gornall.

VI idus februarii anno Domini millesimo CC septuagesimo
secundo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Ramon de Cassà, notari
públic de Girona per autoritat reial, de les notes rebudes per Bernat
de Vic, difunt notari de Girona.

Ramon de Cassà, notari públic de Girona, per mort de Bernat de Vic.

Registre específic: 33.
Altres numeracions: 36. 682 × 412 mm.
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48

1273, juliol, 24

Venda atorgada per Bernat Esteve, de Peralada, a favor del priorat
de Sant Bartomeu de Bell-lloc i d’Alamanda, la seva priora, en
franc alou, d’una lliura de pebre que rep per Nadal, amb la meitat
del domini directe proindivís d’un clos que tenia Bernat Timo-
nerie (l’altra meitat era de Guillem de Molins, fill de Pere de
Molins, difunt), i amb el cens que li pertocava. L’esmentat clos
estava situat a la parròquia de Peralta, al lloc anomenat Apud
Guatmes. També els ven, en franc alou, el domini directe sobre
un tros de terra establert a Bernat Audes pel qual percebia una
lliura de pebre i un diner comtal de cens anual, sense cap al-
tre domini. El venedor tenia tots aquests drets per compra a
Jaume de Vallgornera. El preu de la venda és de 70 sous
melgoresos.

Actum est hoc VIIII kalendas augusti anno Domini M CC L
XX tercio.

Ramon Batlle, escrivà.
Guillem Pere, notari de Peralada.

Registre específic: 36.
Altres numeracions: 39. 215 × 240 mm.

49

1274, juliol, 2

Donació inter vivos atorgada per Agnès de Jonquer a favor de la seva
filla Blanca, per raó de les seves núpcies i en concepte d’heretat
i llegítima, de 2.200 sous barcelonesos de tern, dels quals se’n
reserva el dret d’usdefruit mentre visqui. Després de la seva mort
li haurien de ser pagats per l’hereu i si no li fossin restituïts,
li donava permís per tenir o vendre una quantitat equivalent dels
béns de la donant.

Actum est hoc IIII nonis augusti anno Domini millesimo CC
LXX quarto.

Bernat [...], per manament de Bernat de Vic, notari públic de Girona.

Registre específic: 38.
Altres numeracions: 41. 174 × 195 mm.
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50

1274, desembre, 3

Donació inter vivos atorgada per Narbona de Solers, oriünda d’Ollers
i habitant de Banyoles, a favor de Guillema, filla del difunt Joan
de Mayano, i del marit d’aquesta, Bernat de Peralati, del seu lloc
i drets sobre els béns que foren de Maria de Colomer, esposa de
Guillem de Fontvosa, germana de la donant. Els tenia per raó
de successió i en fa donació pels bons serveis que li havien prestat.

Actum est hoc III nonas decembris anno Domini M CC LXX
quarto.

[Arnau], levita, notari públic de Sant Esteve de Banyoles.

Registre específic: 37.
Altres numeracions: 40. 144  × 168 mm.

51

1275, octubre, 16

Capitulacions matrimonials de Bartomeva, filla de Ramon de Tredòs
i Guillema, la seva esposa, amb Andreu de Serrat, corretger.
Comencen amb l’heretament atorgat pels esmentats cònjuges a
la seva filla, de 150 sous de moneda barcelonesa i unes cases
que tenen pel monestir de Sant Martí Sacosta, situades a la costa
de Sant Martí. A orient afronten amb l’hort de Berenguer de
Llémena; a migdia, amb les cases de na Noguera; a occident amb
el camí, i a cerç, amb les cases de Berenguer de Llémena.
Bartomeva lliura 200 sous com a dot al seu futur marit, 150
sous amb els diners rebuts i 50 que obliga sobre les esmentades
cases. En cas de mort, podria disposar de 20 sous; la resta
passaria al seu marit en dret d’usdefruit i a la mort d’aquest a
llurs fills, si en tenien, o als parents més pròxims si no en tenien.
Andreu li correspon amb una quantitat equivalent i amb unes
condicions semblants. Per assegurar el dot i la donació propter
nuptias, obliga tots i cadascun dels seus béns.

XVII kalendas novembris anno Domini M CC LXX quinto.

Miquel d’Om, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 39.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 42. 427 × 267 mm.
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52

1276, octubre, 22

Venda atorgada per Andreu Costal, de Cervià, i la seva esposa Dolça
a favor de [...] Caraboter, d’un hort que tenen pel monestir de Santa
Maria de Cervià. A migdia afronta amb la coromina de l’esmentat
monestir; a occident, amb la casa d’Arnau de Rec, i a cerç, amb
el camí. El preu de la venda és de 130 sous barcelonesos de
moneda de tern i se salva el dret del monestir, al qual haurien
de prestar un cens anual per Sant Feliu d’una mitgera de forment
segons mesura de Monells.

[...] kalendas februarii M CC LXXX secundo.

Miquel d’Om, escrivà, per manament de Ramon de Cassà, notari
públic de Girona per autoritat reial.

Registre específic: 40.
Altres numeracions: 43. 272 × 272 mm.

53

1277

Àpoca atorgada per Arnau de Vilopriu, obtentor d’un benefici a
l’església de Sant Feliu de Girona, a favor de Ramon de Santmartí,
clergue, en la qual reconeix que ha rebut 6 sous de moneda
barcelonesa per la venda d’unes cases de Pere [...] que pertanyien
a l’esmentat benefici.

Quod est a[ctum] [...] octobris anno Doimini millesimo CC LXX
septimo.

Miquel d’Om, lloctinent de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 2626.
Forats provocats per rosegadors. 146 × 283 mm.

54

1277, octubre, 15

Lloació atorgada per Blanca, esposa de Simó de Lledó, com a
possessora de la donació inter vivos de tots els béns de Jaume
Mascardell, el seu pare, amb el consell i voluntat del seu marit,
a favor d’Arnau de Planes, capellà de l’església de Sant Feliu de
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Pallerols. Aprova la compra en franc alou que aquest féu al seu
pare i al seu marit, de l’honor que li pertanyia per l’esmentada
donació, situada a les parròquies de Sant Julià del Llor, Sant
Vicenç de Constantins, Sant Climent, Santa Cecília de les Serres
i Anglasell (venda de 6 de les idus de febrer de 1262).

Idus octobris anno Domini millesimo CC LXX septimo.

Miquel d’Om, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 42.
Altres numeracions: 45. 435 × 280 mm.

55

1278, agost, 11

Venda atorgada per Joan de Castelló, batlle de la Bisbal, la seva espo-
sa Beatriu, llur gendre Guillem d’Estanyol i Elisenda, esposa
d’aquest, a favor del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, en mà
de Gaufred, el seu prior, en lliure i franc alou, de l’honor que
tenen a Alenyà, parròquia de Sant Cebrià dels Alls, això és: el
mas establert a Guillem Vidal, el mas que té per ells Bernat
Flequer, del mateix lloc; la meitat del mas establert a Pere Dou,
d’Alenyà, i la meitat del mas Gil, amb boscos, propietats i domini
directe. El preu de la venda és de 1.100 sous barcelonesos de
tern.

III idus augusti anno Incarnationis Christi millesimo ducen-
tesimo septuagesimo octavo.

Guillem Retorta, prevere, notari públic de la Bisbal.

Registre específic: 43.
Té tres documents en paper: El primer és la transcripció del pergamí; el segon,
la capbrevació del mas Dou, i el tercer, una venda de terra. Altres numeracions
46. 398 × 212 mm.

56

1279, març, 7

Capitulacions matrimonials de Guillema, filla del difunt Ramon de
Camp[rodon], de la parròquia de Sant Esteve de [Vilobí], amb
Nadal Miret, de Santa Maria de Salitja. Gillema aporta un dot
de 300 sous barcelonesos de tern i Nadal la mateixa quantitat
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en donació propter nuptias a més d’un llit amb roba valorat
també en 300 sous. Per assegurar la restitució del dot, el llit i
els 300 sous de la donació propter nuptias, assigna una casa
i els béns mobles que té meitat per meitat amb l’Hospital Nou
de Girona i l’honor que té per Guerau de Pau, cavaller. Els béns
aportats al matrimoni passarien als fills. Si no n’hi hagués, l’altre
cònjuge en tindria l’usdefruit i a la seva mort passarien als parents
més propers del donant.

Nonas marcii anno Domini M CC LXX octavo.

Joan Fresulfi, prevere de Vilobí.

Registre específic: 41.
Carta partida ABC. Els forats del pergamí impedeixen completar els
noms. Altres numeracions: 44. 272 × 245 mm.

57

128[0], maig, 27

Lloació de fra Ramon d’Om, comanador de l’Hospital Nou de Girona,
a favor del convent de framenors de Girona, en presència de
fra Berenguer Garí, el seu guardià, de la donació que els féu
Mèlia, filla del difunt Gener [...], d’unes cases i una bassa situa-
des al Mercadal, amb la condició que després de la mort de
l’esmentada Mèlia siguin venudes pel procurador del convent,
que l’Hospital rebi el terç que se li deu i que el comanador signi
la venda. El procurador dels framenors, Ramon de Cassà, s’hi
compromet.

VII kalendas iunii anno Domini M CC LXXX.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 45.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 48. 182 × 167 mm.

58

1280, desembre, 20

Venda atorgada per Arnau de Serra, de la parròquia de Santa Cecília
de les Serres, i la seva esposa Blanca a favor de Bernat de Planes,
clergue rector de l’altar de Santa [...] de les Planes, del mas Frigola,
tingut pel monestir de Sant Feliu de Cadins. El preu, amb la
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fermança inclosa, és de 930 sous barcelonesos de moneda de tern
i se salva el dret del monestir de Sant Feliu de Cadins, amb la
clàusula que no s’havien de fer homes de l’esmentat monestir.

XIII kalendas ianuarii anno Domini M CC octuagesimo.

Guillem Fuià, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà.

Registre específic: 44.
Altres numeracions: 47. 444 × 308 mm.

59

1281, setembre, 1

Capitulacions matrimonials de Ramon de Riurans amb Brunissenda,
filla de Guillema Caraboter. Brunissenda aporta [500] sous
barcelonesos en concepte de dot i Ramon n’aporta 500 més en
donació propter nuptias. Per assegurar els 800 sous, 500 de
l’aportació i 300 cedits per Ramon a l’esmentada Brunissenda,
aquest obliga 100 sous sobre les cases que té pel prior de Cervià
i 700 sous sobre les cases que té al burg de Sant Feliu de Girona
i altres possessions que té per la Pabordia de Gener de Sant Feliu
de Girona.

Kalendas [septembris] anno Domini M CC L XXX primo.

Falta la part on es llegiria el nom del notari.

Registre específic: 46.
Tallat per la part superior i inferior. Altres numeracions: 49. 197 × 240 mm.

60

1282, setembre, 17

Testament de Guillema, filla del difunt Pere Oller, ciutadà de Girona
en el qual escull com a marmessors Martí Armengol i Ramon
[...], els quals hauran d’actuar amb consell i consentiment del
guardià dels framenors. Escull sepultura al cementiri del convent
de Sant Francesc i hi deixa diners per a la mensa, per a misses
i per a l’obra de l’església nova. Fa llegats pecuniaris a Santa
Maria de la Seu, Sant Feliu i diversos monestirs gironins; als
malalts de Pedret i a l’Hospital Nou; per vestir pobres, maridar
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donzelles pobres i redimir captius, i a l’obra del pont de Torroella
de Montgrí. Deixa diners a Berenguera, esposa de Berenguer de
Finestres, la seva germana; a Bernarda, esposa de Bernat de Vic,
la seva neboda, filla de Bernat Oller, i als quatre fills de
l’esmentada Bernarda. Deixa a Bernat Oller, el seu germà, diners
i la resta dels seus béns.

XV kalendas octobris anno Domini M CC LXXX secundo.

Pere Ferrer, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.
Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 49.
Altres numeracions: 52. 345 × 272 mm.

61

1282, setembre, 30

Venda atorgada per Joan Bofill, de Sant Esteve d’Olot i la seva esposa
Guillema, a favor de Guillem de Fàbrega i de la seva esposa Gui-
llema, d’una gallina de cens anual que els compradors els
prestaven per una peça de terra. El preu de la venda és de 7 sous
barcelonesos de tern i se salva el dret de l’església de Ripoll.

II kalendas octobris anno Domini M CC LXXX secundo.

Guillem de Figuera de Socarrats, escrivà.

Registre específic: 48.
Altres numeracions: 51. 197 × 265 mm.

62

Venda atorgada per Bernat de na Cília, de Besalú, i Pere de Sobiròs,
de Sales, com a marmessors testamentaris d’Arnau d’Entreperes,
de Besalú, a favor de Pere, fill d’Arnau de Llavanera, de Besalú,
i la seva esposa, d’una feixa de terra que el difunt tenia a
Campaynan. A orient afronta amb una feixa del comprador; a
occident, amb una altra que fou del testador; a migdia, amb un
camp que fou de Bernat Gaufred, i a cerç, amb la via pública.
El preu de la venda és de 30 sous barcelonesos de tern i se salva
el dret del senyor.
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Idus octobris anno Domini MCC octuagesimo secundo.

Guillem Burguès, escrivà.
Bernat de Prat, notari públic de Sant Pere de Besalú.

Registre específic: 47.
Altres numeracions: 50. 178 × 283 mm.

63

1283, gener, 25. Girona

Trasllat d’un capítol de privilegi reial atorgat pel rei Pere II, mentre
estava a Girona de tornada de les Corts Generals celebrades
a Barcelona. La Universitat de Girona li havia presentat
diversos capítols per aprovar, entre ells aquest, en el qual li
concedeix que els jueus hagin d’aportar la meitat de l’import
de les obres de protecció de la ciutat, tal com es feia en altre
temps.

Acta fuerunt hec in civitate Gerundensi supradicta octavo
kalendas februarii anno Domini millesimo CC octuagesimo tercio.

Pere de Bonastre, escrivà reial.
Trasllat de 4 de juny de 1362. Bernat de Cantallops, notari pú-
blic per autoritat reial, substitut del difunt notari públic de Gi-
rona, Bernat de Taialà, a requeriment dels jurats i en presència
de Berenguer Moragues i Francesc de Cantallops, ciutadans de
Girona.

Registre específic: 301.
Altres numeracions: Registrado de número 14, 447, 453. 294 × 308 mm.

64

1283, abril, 26

Redempció d’home propi atorgada per fra Anglès, sagristà del
monestir d’Amer, a favor de Bernat de Bosc, de Sant Genís
Sacosta. A canvi, rep 30 sous barcelonesos de tern.

VI kalendas madii anno Domini millesimo CC LXXX tercio.

Pere de Pla[...]cha, clergue, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 51.
Altres numeracions: 54. 113 × 222 mm.
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65

1283, novembre, 4

Venda atorgada per Ramon de Bancells, de Sant Mateu de Montnegre,
i Gentil, la seva esposa, a favor de Caravita, fill d’Astruc Caravita,
de vint mitgeres de forment bo, net i sec, segons mesura de Girona.
Es pacta el transport a Girona a càrrec dels venedors i el pagament
es fracciona en tres parts: 7 mitgeres per Sant Feliu, 7 al cap
d’un any i 6 al cap de dos anys. Si no compleixen els terminis,
es comprometen a pagar un interès del 20%. Arnau de Creu, de
l’esmentada parròquia, germà del venedor, i Martí Arnau de Gi-
nestec, de Sant Martí Vell, s’erigeixen en fidejussors.

II nonas novembris anno Domini M CC LXXX tercio.

Pere Burguès, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 11.
Altres numeracions: 11. 152 × 218 mm.

66

1283, desembre, 26

Constitucions generals de Catalunya concedides a Barcelona pel rei
Pere II. Aproven els següents punts: 1. Restitueix, concedeix i
aprova als prelats, templers, hospitalers, esglésies i altres persones
religioses i eclesiàstiques, barons, cavallers, ciutadans i homes
de viles i llocs de Catalunya, els privilegis, llibertats, bons usos
i consuetuds en ús en temps del rei Jaume I, el seu pare. 2.
Restitueix la possessió del mer i mixt imperi i la jurisdicció a
aquells que acostumaven a tenir-la, tal com la tenien els seus
antecessors. 3. Estableix i ordena que els veguers, procuradors
i altres oficials, saigs o bastoners reials no entrin a les ciutats,
viles o termes de Catalunya que no siguin reials per fer
querimònia, fadigues, empenyoraments, execucions, o per altra
raó del seu ofici sinó que es faci com en temps del rei Jaume
I, el seu pare. 4. En els llocs que no s’acostumava a enviar o
a admetre els saigs o bastoners per fer citacions, els veguers i
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altres oficials reials haurien de procurar que es nomenessin
correus o trotarii, els quals haurien de ser creguts pel fet
d’ensenyar la citació i no per cap altra raó. 5. Aquests, haurien
de portar bossa amb el signe del veguer o del cap de la vegueria
o sotsvegueria. 6. No podrien ordenar, empenyorar o forçar ningú.
En els llocs on s’acostumava a enviar el saig o bastoner, s’hi
continuaria enviant, com en temps dels seus predecessors. 7. Que
ell mateix o els seus successors només puguin rebre bovatge en
aquells llocs en els quals els seus predecessors acostumaven a
rebre’n, i segons la forma acostumada d’antic. 8. Des del moment
present fins a la festa de Pasqua i, després, durant el període d’un
any a comptar des de l’esmentada festa, el rei hauria de provar
la forma i llocs on els seus antecessors rebien el bovatge. A partir
d’aquest moment deixaria de rebre’l on no es pogués provar per
llibres, escriptures o altres mitjans. 9. Ni el rei ni els seus
successors no podrien rebre monedatge ni quintam dels homes
d’església, religiosos, barons, cavallers i ciutadans, de manera
diferent de com es feia en temps del rei Jaume I, el seu pare,
salvant però les convinences especials i privilegis. 10. Ni el rei
ni els seus successors cobrarien d’ara endavant la gabella de la
sal a Catalunya. 11. Promet i ordena que ell i els seus successors
guardaran, observaran i faran guardar les llibertats i immunitats
de les persones eclesiàstiques i dels llocs i pertinences d’aquestes
i dels seus homes, i revoca estatuts, consuetuds i constitucions
que s’haguessin fet en contra d’aquestes llibertats, a excepció de
les contingudes en les constitucions de pau i treva i en els Usatges
de Barcelona. 12. Restitueix les notaries i escrivanies a les
esglésies i llocs religiosos, als barons, cavallers, i a altres persones,
ciutats, viles i castells que acostumaven a tenir-ne, sense que
pogués haver-hi, en endavant, cap molèstia ni ingerència. 13. Ni
el rei ni el seu fill, ni el procurador, veguer o qualsevol dels seus
oficials podrien exigir cena, alberga o acapte dels llocs que
pertanyien a barons, cavallers, prelats, templers, hospitalers,
esglésies o altres llocs religiosos ni dels seus homes, llevat dels
llocs en els quals els seus predecessors n’acostumaven a rebre;
els privilegis es mantindrien. 14. Les causes que fossin de
Catalunya o del comtat de Barcelona, tant les principals com les
apel·latòries, tindrien lloc a Catalunya o al comtat de Barcelona.
El rei, si es trobava al Principat de Catalunya, fos on fos, podria
conèixer les causes apel·latòries si així ho volia. Si el rei es trobava
absent i no ho podia fer, les causes haurien de ser acabades a
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la vegueria per la persona en qui delegués. Les causes de les
vegueries haurien de ser tractades dins cada vegueria i no en cap
altre lloc. Si en alguna calia apel·lar al rei i aquest no volia
conèixer la causa, hauria d’encomanar l’apel·lació a la vegueria
on hagués estat feta, per tal que fos acabada. 15. Si els barons
o altres cavallers de Catalunya volien litigar o pledejar amb el
rei a la Cort Reial, s’hauria d’observar l’usatge placitum mandetur.
16. Confirma, concedeix, aprova i vol que sigui observada la
constitució donada pel rei Jaume I, el seu pare, que comença
In nomine Domini nostri Iesu Christi liquet universis quod nos
Iacobus Dei gratia Rex Aragonis comes Barchinone et dominus
Montipesulani cognoscentes veraciter quo status regni nostri
provisionis sollicita semper debet in melius reformari ut per
statuta salubria divine gratie placeamus [...], amb altres
constitucions que nomena i confirma més avall. 17. Si ell o els
seus successors volien fer una constitució general o estatut a
Catalunya, ho haurien de fer amb l’aprovació i consentiment de
prelats, barons, cavallers i ciutadans de Catalunya, o la major
part dels seus representants cridats a corts. 18. No es podria
agafar, detenir i emparar els béns de cap prelat, templer, hos-
pitaler, lloc eclesiàstic, baró, cavaller o ciutadà de qualsevol estat
o condició, en ciutats, viles, castells o altres llocs reials per deute
o contracte si abans no se n’havia fet fadiga de dret i no s’havia
actuat segons costum. 19. Estableix el que s’hauria de pagar per
l’execució de justícia i sobre algunes exempcions de pagament
per als pobres i ordes religiosos que no tenen res de propi. 20.
El rei faria investigar els veguers i altres oficials durant el temps
que haguessin exercit el seu ofici, i en cas de negligència o frau,
se’ls hauria de corregir i castigar segons el tipus de culpa i segons
fos vist pel rei. Haurien de restituir les injúries i danys, i durant
la investigació serien suspesos de l’ofici públic que exercissin.
21. Confirma, aprova i mana que sigui observat a perpetuïtat
l’estatut aprovat a Girona pel rei Jaume I, el seu pare, sobre les
usures, el qual comença: Jacobus, Dei gratia rex Aragonis et
regni Maioricarum atque Valentie, comes Barchinone et Urgells
ac Montipesulani dominus universis terrarum atque regnorum
nostrorum subiectis gratiam et benivolentiam in perpetuum.
Regalis benivolentie est sic comoditatibus intendere subiectorum
[...]. 22. Ningú acusat de bausia podria ser sostingut pel rei o
algú altre de Catalunya i mana que s’actuï d’acord amb els Usatges
de Barcelona. 23. En terres o llocs on hi acostumava a haver
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homes de remença, aquests no podrien transferir el seu domicili
a llocs reials si no eren redimits, i no podrien en cap cas retenir
les honors o possessions o alienar-les a persones no prohibides,
sinó que les haurien d’abandonar als seus senyors propis. 23.
En llocs on els homes no acostumaven a ser de remença, si
transferien el domicili a llocs reials, haurien de deixar les
possessions als senyors propis o persones autoritzades i s’hauria
d’observar a cada lloc el costum antic. 24. Un cop l’any, en el
temps més convenient, el rei i els seus successors haurien de
celebrar Corts Generals de Catalunya, amb assistència de prelats,
homes d’Església, cavallers, ciutadans i homes de viles per tractar
l’estat i reforma de la terra. 25. El rei o els seus oficials no podrien
espoliar ningú de la condició o estat que fos sense coneixement
de causa. Si s’espoliava algú sense l’esmentat coneixement, se
li haurien de restituir els béns. 26. Tothom podria anar i tornar
per mar i terra pertot arreu i per qualsevol lloc, camí, via, port,
lloc o vila amb les seves mercaderies o sense, sense contradicció
o impediment dels oficials reials, a excepció del pagament dels
vectigals, lleudes i peatges deguts al rei, o a qui correspongués,
acostumats. 27. Cap cavaller o home lliure podria ser empresonat
o quedar detingut per deute. 28. Confirma l’existència de paers,
jurats i cònsols per governar les ciutats, viles i llocs reials que
d’antic acostumaven a tenir aquests càrrecs, i admet que facin
ús de totes les prerrogatives de què gaudien en temps del rei Jau-
me I. 29. Revoca les lleudes, peatges, mesuratges i pesatges posats
de nou de vint anys ençà, i es torna a l’estat anterior. 30. Mana
que la tafureria sigui extirpada a perpetuïtat. 31. Els sarraïns
i jueus que es bategessin quedarien lliures i els redimeix, segons
el dret i el costum. 32. Si els barons i cavallers de Catalunya
anaven amb host o exèrcit amb el rei a qualsevol lloc reial, haurien
de ser proveïts i se’ls hauria de pagar les despeses d’acord amb
els Usatges de Barcelona, exceptuat el cas de convinences o pactes
especials entre el rei i alguns d’ells. 33. De les vendes de rèdits
que el rei fes en endavant, no podria vendre cap cort, batllia o
vegueria quan de la venda se’n pogués derivar prejudici de la
justícia i opressió dels súbdits. 34. Aprova la constitució donada
a Cervera el setembre de 1202 pel rei Pere I amb tots els seus
capítols. 35. En les coses de pau i treva vol que es respecti la
constitució de pau i treva que es menciona en la constitució de
rebus aratoriis de les esmentades Corts de Cervera. 36. A les
lletres, segells i documents reials, el rei i els seus successors hi
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farien escriure el títol de comte de Barcelona. 37. Les persones
eclesiàstiques, barons o cavallers no pagarien peatge, lleuda,
mesuratge o pesatge de les seves coses. 38. Els ciutadans i altres
persones que no haguessin de donar peatge, lleuda, mesuratge
o pesatge per privilegi o usatge antic, també en serien immunes.
39. Vol que la constitució de pau i treva feta a Barcelona el
desembre de 1228 i confirmada a Tarragona pel rei Jaume I fos
observada inviolablement en tots els seus capítols. 40. Els veguers
reials no podrien procedir per raó de pau i treva contra cap
Universitat o contra ningú, de la condició que fos, sense
querelator. Si l’inculpat satisfeia el dany abans de quinze dies
o arribava a composició amb el veguer, no se li podria exigir
res en concepte de pena o despeses o qualsevol altra raó; si no
satisfeia el dany o no arribava a composició, el veguer hauria
de procedir segons la forma esmentada en les constitucions de
pau i treva.

Acta fuerunt hec Barchinone in Curia Generali supradicta VII
kalendas ianuarii anno Domini M CC LXXX tertio.

Pere de Santcliment, escrivà reial.

Registre específic: 53.
Altres numeracions: Registrado de número 6. 668 × 593 mm.
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1284, gener, 25. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere II a favor de la ciutat de Girona en el
qual, a petició d’aquesta, li concedeix diversos capítols que fan
referència a la seva organització política, fiscal, econòmica,
edilícia, jurídica i militar. Són els següents: 1. Que els serveis
veïnals que corresponguin a la ciutat de Girona siguin pagats
en comú, per sou i per lliura, amb coneixement d’aquells que
hagin estat escollits per cobrar els esmentats serveis els quals
haurien de pertànyer a les tres mans. 2. Que les persones escollides
per recollir les col·lectes o talles de la ciutat siguin constretes pels
oficials reials a recollir-les de manera competent i amb coneixement
dels que els hagin escollit com a col·lectors (si no és que aquests
electors no hi poden ser per alguna raó justa), i que la seva
condició de col·lectors no els permeti evadir-se de pagar la part
que els correspon. 3. Que els col·lectors de talles donin comptes
un cop l’any a aquells que la Universitat de Girona elegeixi amb
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aquesta finalitat i que una vegada justificat el compte, el col·lector
no pugui ser injuriat per aquesta raó. 4. Que cadascun dels
col·lectors, en ésser elegit, juri que actuarà bé i lleial en utilitat
de la ciutat. 5. Que els bans siguin disposats i constituïts a la
ciutat segons s’acostumava a fer antigament. 6. Que en cas que
calgui fer sortir un exèrcit de la ciutat, per qualsevol raó, que
no es penalitzi més als pobres que als rics, sinó que tothom hi
hagi d’anar conjuntament. 7. Que els oficials reials no puguin
rebre cap servei de ningú a canvi de dispensar-lo d’anar a l’exèrcit:
tothom hi hauria d’anar llevat que tingués una causa justa per
quedar-se. 8. Que els ciutadans i habitants de Girona només
hagin de pagar per morabatí censal tants diners barcelonesos com
valdria un auri d’un morabatí fi. 9. Que les fires de la ciutat
de Girona comencin el dia de Sant Martí i durin dotze dies durant
els quals qualsevol persona pugui vendre talls de roba de tota
mena en qualsevol lloc de la ciutat. 10. Que els habitants de la
ciutat de Girona es regeixin i puguin regir-se pels Usatges de
Barcelona i les consuetuds i bons usos de l’esmentada ciutat.
11. Que respecte a les paraules injurioses que siguin dites a la
ciutat s’observin els Usatges de Barcelona i segons costum. 12.
Que tots els habitants de la ciutat o dels seus termes que comprin
possessions o altres coses que no estiguin incloses en la talla
que pagaven fins al moment, hagin de pagar en endavant per
aquesta nova propietat llevat que estiguin protegits per un
privilegi o per una altra causa justa. 13. Que en casos de denúncia
d’obra nova només calgui que l’interessat juri i firmi amb
coneixement del jutge que derruirà l’obra en el termini de tres
mesos si es confirma que és injusta. 14. Que no es pugui inquirir
ningú de la ciutat de forma diferent a les previstes pel costum
o dret. 15. Que cap ciutadà de Girona pugui ser sotmès a
interrogatori o turment si no és d’acord amb els Usatges de
Barcelona o el costum. 16. Que des del dimecres abans de la
festa de Pasqua de Resurrecció fins al matí de l’esmentada festa
cap jueu pugui sortir del Call per tal de protegir-los de possibles
atacs dels cristians. 17. Que cap jueu pugui constrènyer un cristià
a firmar en poder seu per les honors o possessions que tingui
per aquest jueu sinó que el cristià hagi de firmar en poder del
rei o del seu oficial. 18. Que els jueus hagin de pagar la meitat
de les obres que es facin en defensa de la ciutat, com és costum.
19. Que sigui observat pels ciutadans de Girona el capítol
concedit en el privilegi general de la Cort de Barcelona sobre el
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bovatge. 20. Que cada any siguin escollits sis prohoms de la ciutat
per governar-la, dos de cada mà, i que jurin en presència del batlle
que actuaran lleialment. 21. Que ningú que estigui tonsurat o
que porti hàbit clerical pugui tenir cap ofici reial. Mana als
veguers, curials, batlles i a tots els seus oficials observar aquestes
ordinacions i fer-les complir i l’infant Alfons, primogènit, les
confirma.

Acta fuerunt in civitate Gerundense octavo kalendas februarii
anno Domini millesimo CC octuagesimo tercio.

Pere Bonastre, escrivà reial.

Registre específic: 52.
Document publicat a ESCRIVÀ, G.; FRAGO, P. Documents dels Jueus de Girona,
38. Altres numeracions: Registrado de número 7, 55. 363 × 530 mm.

68

1284, març

Testament de Cecília, esposa de Berenguer Esteve, ciutadà de Girona,
en el qual nomena com a marmessors Pere Guerau, ciutadà de
Girona; Ramon d’Abadia, el seu nebot, i Pere Mancip, fill seu.
Escull sepultura al cementiri dels framenors de Girona i fa
donacions pecuniàries a l’esmentat convent per a misses i
ornaments de l’altar, a Santa Maria de la Seu, a l’Almoina del
Pa, als predicadors i a l’Hospital Nou. Deixa 1.000 sous perquè
siguin reparades les seves injúries a Arnau de Cartellà, a l’hereu
d’Arnau de Vilademany, difunt, i a d’altres persones, amb conei-
xement del guardià dels framenors de Girona. Per fer-los efectius,
obliga els fruits de nou anys de la seva part de les lleudes dels
bous i vaques que rep de la ciutat de Girona i del camp de Bassa,
situat a la parròquia de Fornells. Deixa a Sibil·la, filla seva, un
auri i 20 diners censals que rep anualment de l’hort de Benaula,
esposa de Berenguer de Bertí, tingut per la pabordia de desembre
de la seu de Girona, una capa i 100 sous en concepte de dot
que encara li devia; a Ramon d’Abadia, el dret en la lleuda de
la sal de Girona; a Bernat, fill seu, un auri i els 2.000 sous que
havia aportat en dot al matrimoni (en cas de mort, passarien
a Pere, un altre fill seu), i a Berenguer Esteve, el seu marit, un
auri. Institueix Pere, fill seu, com a hereu universal i li llega el
camp de Bassa i els altres béns. Tanmateix, no en podrà disposar
fins que Ramon de Taialà consideri que és apte per administrar-
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los. Entretant, els tindrà l’esmentat Ramon amb l’obligació de
proveir-lo de tot el que li calgui. Nomena Sibil·la com a substituta
de l’hereu.

Idus marcii anno Domini millesimo CC XXX tercio.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà.

Trasllat de 1297. Ramon de Cot, lloctinent de Ramon de Taialà.

Registre específic: 50.
Altres numeracions: 53. 278 × 353 mm.
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1284, abril, 26

Lloació atorgada per Cecília, filla del difunt Arnau d’Entreperes, de
Besalú, a favor de Pere de Llavanera, fill d’Arnau de Llavanera,
de Besalú, i de la seva esposa Beatriu, de la venda de la feixa de
terra que el seu pare tenia sota Campaynan feta per Bernat de na
Cília, de Besalú, i Pere de Sobiròs, de Sales, com a marmessors
testamentaris de l’esmentat Arnau, per 30 sous barcelonesos de
tern. A orient, afronta amb la feixa de Pere de Llavarena; a oc-
cident, amb la feixa que fou del seu pare; a migdia, amb el camp
que fou de Bernat Gaufred, i a cerç, amb el camí.

Actum est hoc VI kalendas may anno Domini M CC L XXX
quarto.

Guillem Burguès, escrivà.
Bernat de Prat, notari públic de Sant Pere de Besalú.

Registre específic: 54.
Altres numeracions: 57. 176 × 185 mm.
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1285, gener, 2

Composició i divisió de béns entre Pere Ordei Vey i Guillema, la
seva germana, fills de Guillem [...], de la casa, feixa i quadra
que tenien sota domini del monestir de Santa Maria de Cervià.
Actuaren com a componedors [...], administrador de l’Almoina
de Cervià; Castelló, batlle de Cervià; Berenguer de Raset i Pere de
Riurans.

Actum est hoc IIII nonas ianuarii anno Domini M CC LXXX IIII.
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Bernat, clergue domer de Viladasens.

Registre específic: 55.
Altres numeracions: 58. 206 × 138 mm.
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1286, març, 19. Girona

Privilegi atorgat pel rei Alfons II a favor de la ciutat de Girona en
el qual concedeix als seus habitants l’exempció de les quèsties
i de l’obligació de prestar servei d’host i cavalcada fora del bisbat
de Girona durant els pròxims vint anys, com a compensació pels
danys soferts per la ciutat en la guerra contra els francesos.

Datum Gerunde XIIII kalendas aprilis anno Domini millesimo
ducentesimo octuagesimo quinto.

Registre específic: 56.
Altres numeracions: 59. 162 × 231 mm.
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1286, març, 19. Girona

Privilegi atorgat pel rei Alfons II en el qual concedeix que els ciutadans
de Girona no hagin de pagar cap terç ni foriscapi superior a la
proporció de 10 sous per 100 i confirma la concessió que tot
home forà a la ciutat, de qualsevol jurisdicció, que cometi algun
delicte contra un ciutadà de Girona, hagi de ser jutjat a
l’esmentada ciutat.

Datum Gerunda XIIII kalendas aprilis anno Domini millesimo
ducentesimo octuagesimo quinto.

Pere Marquès, notari reial.

Registre específic: 57.
Altres numeracions: 60. 200 × 220 mm.
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1287, gener, 30

Testament de Pere Barceló, clergue de Palafrugell, en el qual nomena
com a marmessors Bernat de Puig, capellà de la Bisbal; Joan
de Pa[...]; Berenguer Barceló, el seu germà, i Arnau Ros, domer de
Palafrugell. Mana que siguin pagats els seus deutes i injúries i
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escull sepultura a l’església de Sant Martí de Palafrugell, al costat
del túmul de la seva mare, prop de la porta de l’església. Fa llegats
a l’esmentada església, als seus domers i al clergue establert en
l’altar de Santa Maria. Deixa diners als frares predicadors de
Girona, als framenors i a la confraria de Sant Natzarii. Deixa
a l’Hospital Nou de Girona el seu llit i diners; a la milícia del
Temple d’Aiguaviva un camp de terra que té a Ermedàs per
aquesta milícia, i el dret i domini sobre els fills i filles del difunt
Ponç Bedoacii i la seva descendència, i fa llegats pecuniaris a
la casa de Santa Anna de Barcelona, al bisbe de Girona i a l’abat
de Sant Pere de Galligants. Llega un camp al seu nebot Bernat
Batlle, de Palafrugell; al seu germà Berenguer Barceló, un camp
situat a Ermedàs amb una feixa en dret de violari (a la mort
d’aquest s’havia de vendre i destinar els diners als pobres); al
seu nebot Joan de Palafrugell, clergue, l’alberg situat a la Cellera
de Palafrugell; a Guillema, batejada seva, li dóna la llibertat per
poder escollir senyor, 100 sous i unes cases; a l’altar de Santa
Maria de Palafrugell, una terra situada al lloc anomenat Rosela
(la tenia pel mateix altar). Fa llegats pecuniaris a la Candela de
Santa Maria de la Bisbal, a Santa Maria del Mar, a cadascuna
de les esglésies de Torroella de Mont-ras, Llofriu i Esclanyà, a
Mateu Caramat, a n’Argilas, a Pere Valoni, a Ramon Folià, a
Guillem Burguès, a Berenguer Pepini, a Maria Ferrera, esposa
de Ramon de Serra, a Cília, esposa de Berenguer Ros, a Amalric
d’Ermedàs, a Bernat de Puig, capellà, i a Arnau Ros, clergue.
Institueix una llàntia a l’església de Santa Margarida, parròquia
de Sant Martí de Palafrugell, i un aniversari per a ell i els seus
pares que s’ha de celebrar a l’esmentada església pels domers i
clergues establerts en l’altar de Santa Maria, el clergue que
s’establirà en l’altar de Sant Miquel i dos clergues de l’església
de Torroella de Mont-ras. Amb aquesta finalitat deixa diners a
cada clergue, al sagristà i a la persona que toqui les campanes.
Si de cas hi manca un clergue, la seva part es lliurarà a dos
pobres. La resta dels seus béns, masos, bordes i homes, els deixa
als pobres en una almoina de la qual nomena administrador el
sagristà de l’església de Palafrugell, el qual també hauria de vetllar
per la llàntia i l’aniversari establerts. Pel seu treball li dóna una
renda anual i la desena part dels agrers, lluïsmes i foriscapis,
salvat el dret de l’almoina fundada per Pere Barceló, clergue de
Palafrugell. L’almoina, consistent en pa per valor d’un òbol ja
sigui d’ordi o blat a cada pobre, ha de donar-se a la porta de
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l’església de Palafrugell a partir del Dimecres Sant durant tota
la Quaresma, si hi ha rèdits suficients; si en sobrés l’almoina
continuarà després de Quaresma. En cas de negligència per part
del sagristà, el prevere instituït a l’altar de Santa Maria de Sant
Martí de Palafrugell hauria d’amonestar-lo i, si no es corregia,
se n’ocuparia personalment. Posat cas que també actuï amb
negligència, ordena que els alous esmentats passin a l’Hospital
Nou de Girona i al seu comanador.

Actum tercio kalendas februarii anno Domini millesimo C [...].

Falta la part on es llegiria el nom del notari.

Registre específic: 61.
Altres numeracions: 65. 414 × 405 mm.

74

1287, maig, 11

Donació inter vivos atorgada per Berenguer, fill de Bernat de Queixàs,
ciutadà de Girona difunt, a favor de la seva germana Guillema,
vídua de Pere d’Escala, de tota la part d’heretat i llegítima i de
tot el que competia al donant sobre els béns mobles i immobles
que foren dels seus pares.

Actum est hoc V idus may anno Domini M C LXXX septimo.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 22 d’abril de 1300. Guillem d’Amer, escrivà. Ramon de
Cot, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon de Taialà,
notari públic de Girona.

Registre específic: 58.
Altres numeracions: 62. 266 × 150 mm.

75

1287, novembre, 14

Definició atorgada per Ferrer Vivoles, d’Olot, a favor de Guillem de
Prat, capellà de l’església de Sant Cristòfol les Fonts i successors
en la capellania de l’esmentada església, d’una feixa de terra amb
trilla que té per l’esmentada capellania, situada a la coromina
de Colomer, a la parròquia de Sant Cristòfol les Fonts. Aquesta
peça s’estén des de la possessió d’Arnau Ferrer, difunt, fins a la
tinença que fou de Guillem d’Antigosa, i de la via pública fins
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al bosc que l’atorgant té per la mateixa capellania. Alhora, li lliura
la carta que Bernat de Prat, oncle de Guillem, capellà de la mateixa
església, li havia fet en establir-lo en aquesta feixa. Guillem de
Prat li defineix qualsevol petició o demanda que contra ell pogués
tenir pels censos endarrerits o per alguna altra raó.

XVIII kalendas decembris anno Domini M CC LXXX septimo.

Guillem Burguès, escrivà.
Pere de Santamaria, lloctinent de Bernat de Prat, notari públic de
Sant Pere de Besalú.

Registre específic: 59.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 63. 156 × 217 mm.

76

1287, desembre, 7

Definició atorgada per Bernat Estruç, ciutadà de Girona, a favor de
Bernat de Cases, d’Osor, de totes les peticions i demandes que
pogués presentar contra ell, atès que havia participat amb
Berenguer de Reguis, d’Osor, i altres persones, en el trencament
d’una sitja a Pujols, en temps de la invasió del rei de França,
de la qual va ser extret blat i altres coses. Per aquesta definició
i absolució confessa que ha rebut 10 sous de moneda barcelonesa
de tern.

VII idus decembris anno Domini M CC LXXX septimo.

Pere Ferrer, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.
Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 60.
Altres numeracions: 64. 163 ×197 mm.

77

1288, febrer, 2

Cessió atorgada per Berenguer Esteve, ciutadà de Girona, i Bernat,
el seu fill, a favor de Ramon Calvet, ciutadà de Girona, d’una
vinya situada a Bascona per tal que la treballi fins a la festa
de Sant Miquel vinent i des d’aquesta data per un període de
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vuit anys complets, i en reculli els esplets. A canvi, no li haurien
de pagar els 2 auris que l’esmentat Ramon rebia anualment
d’aquesta vinya; posat cas que la volgués abandonar, la tornarien
a conrear i pagarien el cens anual. Demanen que els perdoni els
censos passats, cosa que l’esmentat Ramon accepta. La hi cedeixen
perquè no la poden conrear ni pagar el cens corresponent a causa
de pobresa.

IIII nonas februarii anno Domini M CC LXXX septimo.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 62.
Altres numeracions: 66. 270 × 119 mm.

78

1288, desembre, 1

Heretament atorgat per Ramon Martí, del veïnat de la Móra de
Viladasens, a favor de Pere, el seu fill, del mas i l’honor que té
a l’esmentada parròquia amb la condició de continuar-ne essent
senyor mentre visqui. En cas de dificultats de convivència, es
reserva la meitat d’aquests béns i l’alou que té a Bordils, els quals
passarien a l’hereu després de la seva mort. Pere Martí contreu
l’obligació de donar a Bru i Arnau, fills de l’atorgant, 200 sous
de moneda barcelonesa a cadascun en concepte d’heretat i
llegítima i porció paterna i materna, quantitat que els podria
pagar a raó de 50 sous anuals fins a liquidar-la. A més, hauria
de dotar i maridar Berenguera i Ermessenda, també filles de
l’atorgant, amb coneixement dels amics d’elles.

Actum est hoc kalendis decembris anno Domini M CC LXXX
VIII.

Joan de Puig, diaca de l’església de Sancibus, escrivà.

Registre específic: 63.
Altres numeracions: 67. 226 × 177 mm.

79

1289, gener, 21

Amortització de terres fet per Bernat de Pau. En les afrontacions
apareixen els noms de Joan Burguès, Lupe i [...] Rocafort.
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Joan Barrot, notari públic de Novis.

Registre específic: 3007.
Tinta esvanida en algunes parts. 142 × 198 mm.

80

1289, setembre, 29, o anterior

Testament de Mateva, esposa d’Arnau de la Bastida, ciutadà de
Barcelona. Només es conserva el final del document on s’hi regula
el cas de mort de l’hereu universal. Bernat Labarut; Guillem Pere,
de Porqueres; Guillem Pere, de Narbona; Bernat Serra, i Pere
Ferrer, de Banyoles, actuen com a testimonis.

Falta la part on es llegiria la datació.

Joan de Reixac per Bernat de Reixac, notari públic de Banyoles.

Registre específic: 3008.

1289, setembre, 29

Codicil de Mateva, esposa d’Arnau de la Bastida, ciutadà de Barcelona.
En són marmessors Pere [...] Vall i Ramon Llorenç, de Banyoles.
Fa diversos llegats al seu confessor, a Arnau de Camp, clergue;
a Guillema, filla d’Arnau, difunt, i a Pere, fill de Ramon Llorenç,
el seu nebot.

III kalendas octobris anno M CC L XXX nono.

Falta la part on figuraria la signatura del notari.

Registre específic: 3009.
Pergamí molt fragmentari. Del testament pràcticament no se’n conserva res, només
un 90% del codicil. 300 × 270 mm.

81

1290, juliol, 13

Procura atorgada per Ramon Calvet, jutge ordinari del rei a Girona,
a favor de Pere Escrivà, per tal que representi en tot el que
calgui Margarida i Sibil·la, filles del difunt Ramon Elovisi,
sabater de Girona. El nomena a instància dels amics de les
interessades.
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Quod est actum III idus iulii anno Domini M CC nonagesimo.

Pere Ferrer, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 65.
Altres numeracions: 70. 150 × 219 mm.

82

1290, novembre, 11

Venda atorgada per Bernat Miquel Gifre, de Mata, parròquia de
Viladasens, i la seva esposa Beatriu, a favor de Bernat Martí,
de la mateixa parròquia, i d’Arnau Martí, el seu germà, d’una
feixa de terra que tenen a l’esmentada parròquia, al lloc anomenat
Vilardell. A orient afronta amb la via pública; a migdia i cerç,
amb l’honor dels venedors, i a occident, amb l’honor de Pere
Adroer. El preu de venda és de 110 sous barcelonesos de moneda
de tern i se salva el dret i domini de Guillem Sespital, de Mata,
i el seu fill Bernat quant a terços, lluïsmes, foriscapis, tasca i
braçatge i un cens als venedors de 2 diners barcelonesos de tern
a pagar per Nadal, en auxili dels censos que prestaven.

Actum est hoc tercio idus novembris anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo.

Bernat de Plagia, clergue i notari públic de Cervià.

Registre específic: 64.
Bernat Miquel Gifre consta en el document com a Michaeli Giffre. Altres
numeracions: 69, nº 48. 210 × 234 mm.

83

1291, maig, 25

Reconeixement mutu entre Guillem de Picalquerio, paborde de Palau
del monestir de Sant Cugat del Vallès, i Guillem de Vilalzir, major
de quinze anys, fill i hereu de Pere Ramon de Vilalzir i de la se-
va esposa Sança. El primer confessa i reconeix al segon que aquest
li havia pagat els rèdits, censos, eixides, i altres drets que Pere
Ramon i Sança llevaven, recollien i rebien pel monestir a la batllia
de la vall de Vilaltzir i per altres conceptes. D’altra banda, Guillem
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de Vilaltzir reconeix que ha rebut de l’esmentat paborde una
quantitat de diners que devia al seu pare del preu d’una mula
que havia comprat en nom d’ell i per altres deutes.

Octavo kalendas iunii anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo primo.

Jaume Sabater, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 3028.
Etiqueta de pergamí amb el núm. 3275. 190 × 193 mm.

84

1291, agost, 1

Enfranquiment a perpetuïtat atorgat per Hug d’Empúries, vescomte
de Bas i senyor del castell de Monells, a favor de Pelegrina, esposa
de Guerau de Torrent, de la tercera part del domini directe del mas
i honors de Pere de Vila, de Santa Pellaia, i de les persones
adscrites al mas, que tenia en feu per ell com a senyor del castell
de Monells; les altres dues parts del domini directe ja les tenia
en franc alou. En compensació, Pelegrina tindria en feu per
l’esmentat comte la tercera part del domini directe del mas que
Ramon Bonadona, de Santa Pellaia, tenia per ella i els seus, que
s’a-fegiria a la restant tercera part de domini directe que ja tenien
per l’esmentat comte. A canvi, reconeix que ha rebut 50 sous
barcelonesos de tern de torna.

Kalendas augusti anno Domini M CC nonagesimo primo.

Ramon de Santantoni, escrivà públic de Monells.

Registre específic: 378.
Carta partida per ABC.

1308, octubre, 3

Venda atorgada per Jaume de Bell-lloc, ciutadà de Girona, a favor
de Guillem de Rovira, clergue establert en el benefici presbiteral
que va instituir el difunt Arnau de Planes, sagristà segon de Sant
Feliu de Girona, en aquesta església, i dels successors en
l’esmentat lloc, en lliure i franc alou, del mas anomenat de Vila,
situat a la parròquia de Santa Pellaia, on viu Joan de Vila. L’havia
comprat a Bonanat Carbonell, ciutadà de Girona, com a
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procurador del convent dels frares predicadors, amb consenti-
ment d’aquests, pel preu de 700 sous barcelonesos de tern. El
venedor confessa que ha rebut l’esmentada quantitat dels
marmessors d’Arnau de Planes, dels diners que aquest va deixar
per tal que es compressin honors i rèdits per a l’obra de l’es-
mentat presbiterat.

V nonas octobris anno Domini M CCC octavo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 375.
Anava cosit per la part superior amb un altre document.

1308, novembre, 26

Àpoca atorgada per Bonanat Carbonell, ciutadà de Girona, com a
procurador del convent dels framenors de Girona, a favor de
Guillem de Rovira, clergue obtentor del benefici presbiteral
instituït pel difunt Arnau de Planes, canonge i sagristà segon de
l’església de Sant Feliu, en la qual reconeixen que han rebut, per
mà de Joan de Santantoni, clergue, marmessor de l’esmentat
Arnau, 700 sous barcelonesos que havia de donar a Jaume de
Bell-lloc, ciutadà de Girona, o a l’atorgant, per raó de la venda
a favor del benefici del mas de Vila, situat a Santa Pellaia.

VI kalendas decembris M CCC octavo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 380.

1316, gener, 15

Adscripció de dona pròpia d’Elisenda, esposa de Joan de Vila, de
Santa Pellaia, a favor de Guillem de Rovira, clergue obtentor del
benefici presbiteral establert pel difunt Arnau de Planes, sagristà
segon de Sant Feliu de Girona, en l’esmentada església.

XVIII kalendas februarii anno Domini M CCC quintodecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.
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Inscripció del segle XVIII: «Tomada la razón en el oficio de Hipotecas
de esta ciudad al folio 266, Libro 44 Gerona en dos octubre 1788.
Buenaventura Burell y Matheu.»

Registre específic: 382.

1328, abril, 14

Adscripció de dona pròpia de Maria, filla de Pere de Tecula, de Santa
Pellaia, esposa de Pere de Vila, del mateix lloc, la qual és redimida
del domini anterior a favor de Guillem de Rovira, clergue obtentor
del benefici presbiteral que fundà el difunt Arnau de Planes en
l’església de Sant Feliu de Girona, i successors, a causa de la seva
entrada al mas de Vila, sota domini directe de l’esmentat benefici.

XVIII kalendas madii anno Domini M CCC vicesimo octavo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 381.

1329, novembre, 17

Confessió d’homes propis atorgada per Guillem, Elisenda, Ferrera
i Maria, germans, fills de Joan de Vila, de la parròquia de Santa
Pellaia, a favor de Bernat de Valls, clergue de Sant Feliu de Girona,
com a obtentor del benefici presbiteral establert en l’església de
Sant Feliu pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’es-
mentada església.

Quintodecimo kalendas decembris anno Domini M CCC
vicesimo nono.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 379.

1354, novembre, 25. Girona

Definició atorgada per Simó de Cursu, clergue obtentor del benefici
presbiteral instituït en l’església de Sant Feliu de Girona pel difunt
Arnau de Planes, canonge i sagristà segon de l’esmentada església,
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a favor de Bartomeu de Vila, de la parròquia de Santa Pellaia.
L’esmentat Bartomeu era home propi i soliu seu com a espòs
i hereu universal de la difunta Ferrera, filla de Joan de Vila,
quòndam de la mateixa parròquia. Li defineix totes les accions,
qüestions, peticions i demandes que pugui iniciar contra ell per
raó del terç que li deu dels béns mobles de Ferrera, morta sense
infants. A canvi, rep 160 sous barcelonesos.

Gerunde die vicesima quinta novembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC quinquagesimo quarto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 376.
Carta partida per ABC.

1354, novembre, 25. Girona

Carta precària atorgada per Simó de Cursu, clergue obtentor del
benefici presbiteral instituït pel difunt Arnau de Planes, canonge
i sagristà segon de l’església de Sant Feliu de Girona, en l’esmentada
església, a favor de Bartomeu de Vila, de Santa Pellaia, com a hereu
universal de Ferrera, filla de Joan de Vila (testament de 6 d’agost
de 1354 en poder de Pere Bancells, sagristà de l’església de Santa
Pellaia). Bartomeu de Vila esdevé home propi de l’esmentat benefici
per la seva condició d’hereu del mas de Vila. Promet que ell i els
seus successors hi residiran contínuament i que pagaran els
censos, tasques i agrers acostumats. Simó de Cursu confessa que
ha rebut 100 sous barcelonesos de tern.

Gerunde die vicesima quinta novembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC quinquagesimo quarto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 377.
Carta partida per ABC. Són set pergamins cosits. 1.942 × 363 mm.

85

1291, agost, 18

Venda atorgada per Pelegrina, esposa de Guerau de Torrent, cava-
ller, amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor d’Ar-
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nau de Camps, clergue de Girona, en franc alou, del mas de
Vila situat a la parròquia de Santa Pellaia on viu Pere de Vila,
amb cases, quintanes, horts, terres, oliveres, arbres, homes i
dones, 20 sous barcelonesos de tern, una gallina i un cove de
raïms de censos, agrers anuals, terços, lluïsmes, foriscapis, quès-
ties, toltes, forces, eixorquies, intesties, cugucies, redempcions,
emprius i altres drets de domini directe. El preu és de 610 sous
barcelonesos. La firma i lloa el batlle, Joan Mascort, el 22
d’agost.

XV kalendas septembris anno Domini M CC nonagesimo primo.

Guillem Benet, per manament de Ramon de Santantoni, escrivà
públic de Monells.

Ramon de Santantoni, escrivà públic de Monells.

Registre específic: 859.
487 × 259 mm.

86

1292, gener, 18

Capitulacions matrimonials d’Estefania, filla de Berenguer de Pratboí,
ciutadà de Girona, amb Pere Burguès, escrivà de Girona. Este-
fania li lliura com a dot 2.000 sous de moneda barcelonesa de
tern pels quals obliga un obrador i les cases que té al burg de
Sant Feliu de Girona amb totes les seves pertinences. En cas de
mort es reserva 300 sous per fer les seves voluntats. La resta seria
pel marit en dret d’usdefruit, i a la mort d’aquest, si no hi havia
fills, passarien a Berenguer i Pere Guillem, germans seus. Pere
aporta en donació propter nuptias 2.000 sous més amb unes
condicions semblants. Pels 2.000 sous de la donació propter
nuptias obliga tots i cadascun dels seus béns. En cas de restitució
del dot s’haurien de tornar a Estefania l’obrador, les cases i els
casals esmentats.

Actum est hoc XV kalendas februarii anno Domini millesimo
CC XC primo.

Ramon de Cot, notari públic substitut de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona, de les notes de Pere F[errer], escrivà de Girona.

Registre específic: 66.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 71. 215 × 266 mm.
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87

1292, febrer, 2

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Maria de
Bagatell, de Calm, parròquia de Sant Joan les Fonts, amb Joan
de Roca, de Cubilisico. Maria de Bagatell dóna a la seva filla
la masoveria de Bagatell, però se’n reserva el domini. En cas
d’impossibilitat de convivència es quedaria la meitat de la
masoveria i les honors mentre visqués. En aquesta donació se
salven 20 sous per a Guillem, fill de Maria, en concepte d’heretat
i llegítima paterna i materna. Berenguera lliura com a dot al seu
marit 40 sous barcelonesos de tern i aquest aporta al matrimoni
80 sous. Per garantir l’aportació de l’espòs i els 40 sous del dot,
Berenguera obliga l’esmentada masoveria. Si Berenguera precedia
en la mort el seu espòs, sense fills, aquest podria estar en la
masoveria de Bogatell durant un any. Si algú volia fer-l’en fora,
li hauria de tornar els 120 sous; en cas contrari, podria restar-
hi amb nova dona i fills. Se salva el dret de l’església de Ripoll
i les condicions de la donació posades per la mare de Berenguera.
Si Joan precedia en la mort la seva esposa, sense fills, li donarien
els 40 sous corresponents a l’esponsalici. De la resta se n’haurien
de fer tres parts iguals: una per a la seva ànima, una altra per
al seu senyor i l’última per fer les seves voluntats. Signen fra
P. de Balcareny, almoiner de Ripoll, i Pere Sacalm, batlle.

Actum est hoc quarto nonas februarii anno Domini M CC
nonagesimo primo.

Guillem de Figuera de Socarrats, escrivà.

Arnau de Pinosella, escrivà jurat de Castellfollit.

Registre específic: 67.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 73. 234 × 198 mm.

88

1292, març, 23. Barcelona

Capítols de Corts aprovats pel rei Jaume II a les Corts Generals de
Catalunya celebrades a Barcelona, en els quals confirma les
ordinacions atorgades pel seu pare, el rei Pere II, a les Corts
Generals; el rei Alfons II, germà seu, i els seus predecessors, i
les Constitucions de pau i treva. Versen sobre qui ha de ser
procurador de Catalunya i les Illes, els veguers, batlles i altres
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oficials, l’administració de justícia, la concessió de la moneda
de tern, els jueus i la seva actuació i els homes d’Església, noblesa
i vilatans.

Acta sunt hec omnia supradicta in generali et celebri curia
supradicta in civitate Barchinone in domo fratrium minorum
eiusdem civitatis decimo kalendas aprilis anno Domini M CC XC
primo.

Esteve de Puig, notari públic de Barcelona per manament reial.

Trasllat de 25 de juliol de 1298. Ramon de Cot, notari públic per
autoritat reial, substitut de Ramon de Taialà, notari públic de Girona,
amb intervenció de Ramon Calvet, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 1674.
Altres numeracions: 72. 755 × 604 mm.

89

1292, agost, 8

Àpoca atorgada per Berenguer de Jonquer, ciutadà de Barcelona, hereu
universal del difunt Arnau de Jonquer, germà seu, a favor d’Arnau
d’Arenys, cavaller, en la qual reconeix que ha rebut 200 lliures
de moneda melgoresa que es devien a Arnau de Jonquer i ara
a ell per successió. Eren part d’11.000 sous melgoresos que Arnau
de Jonquer havia invertit amb Berenguer de Jonquer, difunt oncle
patern de l’atorgant, en una societat, d’acord amb el document
subscrit per Arnau de Mas, notari públic de Montpeller. Berenguer
de Jonquer, oncle, havia signat debitori a Arnau de Jonquer per
les esmentades 200 lliures.

Actum est hoc VI idus augusti anno Domini millesimo CC XC
secundo.

Bernat Pasqual, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 69.
Altres numeracions: 75. 174 × 274 mm.

90

1292, setembre, 10. Oriola

Lloació atorgada per Berenguer de Pratboí, ciutadà de Girona, i el
seu germà Pere Guillem a favor de la seva germana Estefania,



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 91

absent, de la donació que li féu Eimeric d’Usall, de Banyoles,
com a procurador seu, de tot el dret que li corresponia en concepte
d’heretat i llegítima paterna i materna, o per qualsevol altra raó,
sobre l’alberg i obrador, cases i casals situats al burg de Sant
Feliu de Girona, amb els béns mobles i immobles que llurs pares
tenien en el moment de la seva mort.

Quod est actum Oriole IIII idus septembris anno Incarnationis
Domini millesimo CC nonagesimo secundo.

Jaume Duran, notari públic d’Oriola.

Registre específic: 68.
Altres numeracions: 74. 165 × 274 mm.

91

1292, desembre, 17

Venda atorgada per Agnès de Soler, priora del monestir de Sant
Daniel de Girona, com a procuradora i administradora de
l’esmentat monestir, a favor de Pere Burguès, escrivà de Gi-
rona, del primer terç que provingui de la primera venda d’una
vinya amb bosc anomenada Rovecla, situada al Puig Bec,
parròquia de Sant Daniel, que el comprador tenia amb Niscim
Cordoví, els fills d’Astruc Cordoví, difunt, i altres persones.
A orient afronta amb l’honor de Pere de Rupià i Arnau Mor-
re; a migdia, amb el camí que va de Girona a Monells; a
occident, amb la vinya del mas Joan i el mas Pi, i a cerç, amb
la vinya de Volta. El preu de la venda és de 12 sous bar-
celonesos i se salva el dret del monestir quant a censos i
foriscapis.

Actum est hoc XVI kalendas ianuarii anno Domini mellesimo
CC XC secundo.

Pere Ferrer, escrivà de Girona.

Ramon de Cot, escrivà, per manament de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona, de les notes de Pere Ferrer, escrivà de Girona.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 70
Altres numeracions: 76. 195 × 250 mm.
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92

1293, gener, 23

Debitori firmat per Guillem Pons a favor de Berenguer Salvador,
ambdós de Romanyà. Reconeix que li deu 140 sous barcelonesos
i diverses peces de roba pel dot de la seva germana. S’hi estipulen
els terminis de pagament. Com a garantia assigna una feixa de
terra que té a la parròquia esmentada, al lloc anomenat Riumajor.
A orient afronta amb la feixa de Guillem de Sais; a occident,
amb la riera que ve de les cases, i a cerç, amb la feixa de Guillem
Clara.

Actum est hoc X kalendas februarii anno Domini M CC XC II.

Guillem de Ventalló, escrivà jurat de Calonge.

Registre específic: 71.
Altres numeracions: 77. 102 × 270 mm.

93

1294, maig, 25. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Jaume II a petició de la Universitat i prohoms
de la ciutat de Girona en el qual confirma els privilegis concedits
pel seu germà Alfons i els prorroga per un període de dotze anys
més. Aquests privilegis es referien a l’exempció de quèsties, serveis
i cavalcades fora del bisbat de Girona, per una durada de vint
anys, i a l’enfranquiment de tota lleuda, peatge, pesatge o mesu-
ratge sobre totes les mercaderies transportades tant per terra com
per mar, per un període de quinze anys. S’exceptua el regne de
Sicília pel que fa al segon cas.

Datum Barchinone octavo kalendas iunii anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo quarto.

Registre específic: 72.
Altres numeracions: Registrado de número 13, 78. 271 × 348 mm.

94

1294, setembre, 17

Lloació atorgada per Maria, esposa de Bernat de Maxella, sabater del
burg de Sant Pere de Galligants, amb consell i voluntat del seu
marit, a favor de Raimunda de Caldes, la seva sogra, de la donació
que Bernat de Maxella li havia fet de les cases i pertinences que
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tenia a l’esmentat burg. Havien estat de Pere Marcó, clergue,
l’atorgant les havia donat al seu marit i aquest les havia obligat
en el seu esponsalici. A orient, afronten amb les cases de Savarrés,
pedrer; a migdia i occident, amb els camins, i a cerç, amb les
cases que havien estat de Berenguer Borrell.

Quod est actum XV kalendas octobris anno Domini M CC
nonagesimo quarto.

Pere Ferrer, per manament de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.
Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 73.
Altres numeracions: 79. 179 × 243 mm.

95

1296, abril, 3. Palerm

Confirmació atorgada per Frederic II de Sicília, duc d’Apúlia i príncep
de Càpua, a súplica de Guillem de Riuxac, cònsol dels catalans,
dels privilegis, llibertats, immunitats i gràcies atorgats per Jaume
d’Aragó, germà de l’esmentat Frederic, abans rei de Sicília, a la
ciutat de Barcelona, els dies 18 de febrer de 1285, 22 de febrer
de 1285 i 17 de juliol de 1288, i els fa extensius als catalans,
aragonesos, mallorquins i als habitants d’altres dominis del rei
d’Aragó.

Datum in urbe Felici Panormi per nobilem Conradum Lanceam
regni Sicilie cancellarium anno Dominice incarnationis millesimo
ducentesimo nonagesimo sexto mense aprilis tertio eiusdem none
ux dicti regni nostri anno tertio.
Trasllat de 9 de febrer de 1316. Bernat Pallarès, notari públic de
Barcelona, validat per Ferrer de Vilafranca, veguer de Barcelona.

Registre específic: 1673.
Altres numeracions: 80. 659 × 557 mm.

96

1296, juliol, 6

Capitulacions matrimonials de Saurina, filla d’Ermessenda, vídua
de Guillem Pelliper, de Girona, amb Pere Arnau, sastre de Girona.
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Ermessenda dóna a la seva filla per raó de matrimoni i en concep-
te d’heretat i llegítima paterna i materna, 250 sous barcelonesos
de tern i les cases on viu, però en reté l’usdefruit i el dret de
moldre mentre visqui. Aquestes cases afronten a orient amb les
de Pere Ferrer, clergue; a migdia, amb les de na Jordana; a oc-
cident, amb el carrer, i a cerç, amb les cases de l’esmentat Pere
Ferrer. Saurina dóna en dot a Pere Arnau 450 sous barcelonesos,
250 en metàl·lic i per la quantitat restant obliga les cases objecte
de la donació. Si el precedia en la mort, disposaria de 100 sous
barcelonesos per fer les seves voluntats. La resta passaria al marit
en dret d’usdefruit i a la mort d’aquest, als fills. Si no n’hi havia,
al parent més pròxim de Saurina. Pere Arnau li fa donació propter
nuptias de 450 sous més amb uns pactes i condicions semblants.
Pels 450 sous que li dóna i pels 250 que havia rebut del dot,
obliga els seus béns mobles i immobles.

Actum est hoc II nonas iulii anno Domini M CC XC sexto.

Ramon de Cot, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 75.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 82. 262 × 262 mm.

97

1296, juliol, 7

Redempció de dona pròpia atorgada per Berenguer de Planelles,
clergue rector de l’altar de Sant Domènec de la catedral de Girona,
a favor de Brunissenda, filla de Simó Niell, de Llorà, perquè passa
a ser dona pròpia de Gelabert de Bosquerons, cavaller. A canvi,
rep 2 sous i 8 diners barcelonesos de tern dels béns de l’esmentada
Brunissenda.

Nonas iulii anno Domini M CC XC sexto.

Pere Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 74.
Altres numeracions: 81. 123 × 176 mm.

98

1297, març, 27

Protesta presentada per Martí de Sitjar, ciutadà de Girona, com a
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síndic i procurador de la Universitat de la ciutat, a Pere de
Climent, batlle general de Catalunya i col·lector dels bovatges del
riu Llobregat cap al nord, on li requereix que mani a Arnau de
Porta, porter de la reina, que suspengui el cobrament del bovatge
a la ciutat de Girona fins que el rei n’hagi estat informat. Andreu
Sunyer i Jaume de Bordils, com a procuradors i síndics de la
ciutat, per mitjà de Ramon de Cot, lloctinent de Ramon de Taialà,
notari, ja havien presentat una altra protesta a l’esmentat porter
en què al·legaven que el rei Pere II havia dit que ni ell ni els
seus successors rebrien el bovatge llevat dels llocs on hi hagués
el costum de fer-ho i no havia pogut demostrar que la ciutat
de Girona n’era un. Aquesta concessió havia estat confirmada
per l’infant Alfons i el rei Jaume II. L’esmentada protesta havia
estat presentada a Arnau de Porta i l’havia refusada.

Quod fuit [actum] [...] kalendas aprilis anno Domini M CC
nonagesimo septimo.

Berenguer Llobet, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 76.
Altres numeracions: Registrado de número 14, 83. 388 × 488 mm.

99

1298, gener, 21

Societat formada entre Arnau de Citis, sastre, i Guillem Manerani,
draper de lli de Girona, en la qual el primer aporta 50 lliures
barceloneses de tern i el segon 150, amb la finalitat de comprar
i vendre draps de llana i lli. Els guanys aconseguits serien repartits
entre els socis d’acord amb els diners aportats. Tindrien l’obrador
a les cases de l’esmentat Arnau i fixen la durada de la societat
en dos anys al final dels quals es podria perllongar posat cas
que hi hagués acord entre ambdues parts. Un cop desfeta la
societat, cadascú recuperaria la seva part de capital invertit i la
part proporcional dels beneficis.

Actum est hoc XII kalendas februarii anno Domini M CC XC
septimo.

Besalú Burguès, lloctinent de Ramon de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 78.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 85. 175 × 189 mm.
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100

1298, gener, 24

Capitulacions matrimonials d’Adelaida, filla de Pere Berenguer i
Brunissenda, la seva esposa, de Preses, parròquia de Sant Mateu
de Montnegre, amb Guillem de Bancells, de la mateixa parròquia.
El matrimoni Berenguer dóna a la seva filla 600 sous barcelonesos
de tern i un parell de vestits, dos jocs de llit i un cofre, la qual
ho aporta com a dot al matrimoni. Si precedia en la mort el
seu marit es retindria 100 sous per fer les seves voluntats; de
100 sous més en deixa l’usdefruit al marit, i els 400 sous restants,
els vestits i la roba de llit passarien als fills; si no n’hi havia,
al parent més pròxim d’Adelaida. Guillem de Bancells li fa donació
propter nuptias de la mateixa quantitat amb unes condicions
semblants. Per assegurar els 600 sous del dot i els 100 que Ade-
laida rebria d’ell en cas de mort, assigna dues parts del capmàs
Bancells situat a Montnegre i dues parts de les honors i posses-
sions que té pel rei (500 sous) i els seus béns mobles (200 sous).
Signa Berenguer de Guarnall, batlle reial.

Actum est hoc VIIII kalendas februarii anno Domini millesimo
CC XC septimo.

Ramon de Galidia, clergue i escrivà jurat de Celrà.

Registre específic: 77
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 84. 238 × 240 mm.

101

1298, juny, 19. Palamós

Pròrroga atorgada pel rei Jaume II a favor de la Universitat de Girona,
a petició d’aquesta, per deu anys més, dels privilegis concedits
pel seu germà, el rei Alfons II, és a dir l’exempció de pagament
de tota lleuda, peatge, mesuratge i pesatge sobre mercaderies i
béns, per tot el domini del rei llevat del regne de Sicília, i l’en-
franquiment de tota quèstia o servei militar fora del bisbat de
Girona. Aquests privilegis havien estat prorrogats pel mateix rei
el 25 de maig de 1294 per un període de dotze anys. La pròrroga
es començaria a comptar en el moment que s’acabés el termini
anterior.

Datum in Portu de Palamors terciodecimo kalendas iulii anno
Domini millesimo CC nonagesimo octavo.
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Registre específic: 81.
Altres numeracions: Registrado de número 45, 88. 347 × 460 mm.

102

1298, agost, 18

Capitulacions matrimonials de Jacma, filla de Jaume de Benajam,
forner de Girona, i de la seva esposa Berenguera, amb Francesc
Guerau, sabater de Girona. Jaume i Berenguera donen a la seva
filla 200 sous de moneda barcelonesa de tern en concepte d’heretat
i llegítima paterna i materna, la qual els aporta al matrimoni
en concepte de dot. Si precedia en la mort el seu marit, ella podria
disposar de 50 sous per fer les seves voluntats i la resta seria
per al marit en dret d’usdefruit. Quan aquest morís passarien
als fills del matrimoni i en cas que no n’hi hagués als parents
més propers o a qui Jacma disposés. Francesc li lliura en donació
propter nuptias 200 sous més. Per assegurar aquesta donació
i els diners del dot obliga tots i cadascun dels seus béns mobles
i immobles. També confessa i reconeix que ha rebut de Jacma
una capa, una túnica i la roba d’un llit.

Actum est hoc XV kalendas septembris anno Domini M CC XC
octavo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 79.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 86. 164 × 312 mm.

103

1299, gener, 30

Capitulacions matrimonials de Brunissenda [...]. Hi consta el
consentiment de Bernat de Vic i de la seva esposa Ermessenda,
i el testimoniatge de Pere de Castell, Berenguer de Canet, Pere
Belshom i Pau de Pla.

III nonas febroarii anno a nativitate Domini M CC nonagesimo
octavo.

Pere Ferrer, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 3022.
Es tracta d’un fragment que correspon a la part inferior dreta. 194 × 279 mm.
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104

1299, febrer, 6

Capitulacions matrimonials de Pelegrina, filla del difunt Pere de
Quartell, de Fornells, amb Domènec Carrion, del mateix lloc.
Pelegrina aporta com a dot 400 sous barcelonesos de tern, la roba
de dos llits, una capa i una túnica. Si precedia en la mort el
seu marit i no hi havia fills, aquest podria disposar de 100 sous,
ella se’n reservava 150 per disposar en testament i la resta hauria
de tornar a l’hereu del mas Quartell. Domènec li fa donació
propter nuptias de 400 sous més. Per assegurar el dot i els béns
mobles que ella aporta més els 100 que Domènec li assigna en
cas de mort, aquest obliga l’honor que tenia per Bernat Vidal,
ciutadà de Girona (100 sous), l’honor que tenia per la sagristia
de Sant Feliu de Girona (100 sous), l’alou situat al costat de
l’honor de Boanton (100 sous) i tots els seus béns mobles per
la resta (100 sous i béns mobles). Signen Bernat Vidal, Arnau
de Vilaus, sagristà segon de Sant Feliu, i Joan de Santantoni,
clergue de Sant Feliu, com a batlle de l’esmentat sagristà.

Actum est hoc VIII idus februarii anno Domini M CC XC octavo.

Pere Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 80.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 87. 210 × 260 mm.

105

1299, febrer, 7

Donació inter vivos atorgada per Ermessenda de Serra, de Santa
Pellaia, i el seu marit Guillem de Serra, a favor del seu fill Jaume,
per raó de matrimoni, del mas Serra de Santa Pellaia, on viuen,
amb totes les seves honors i els béns mobles i immobles. En
continuaran essent senyors mentre visquin i es retenen 50 sous
barcelonesos per fer les seves voluntats. Pelegrina, la seva filla,
serà dotada amb béns del mas, a coneixença d’alguns amics. En
cas d’impossibilitat de convivència, retenen mentre visquin, la
meitat del mas i honors amb l’obligació de pagar la meitat dels
censos i deutes i rebre la meitat del dot de l’esposa del fill i d’altres
debitoris. Aquestes retencions els serien tornades a la mort dels
donants.
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Actum est hoc VII idus februarii anno Domini millesimo CC
XC octavo.

Berenguer de Vilar, domer de l’església de Santa Pellaia.

Registre específic: 82.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 92. 170 × 255 mm.

106

1299, febrer, 13

Debitori firmat per Pere del Pendís, de Sant Joan de Fàbregues, a favor
de Jaume del Pendís, el seu germà, i de Berenguera, esposa
d’aquest, amb motiu del seu esponsalici. Reconeix que li deu 300
sous barcelonesos i un joc de llit i promet que els els pagarà
en els terminis següents: 120 sous per Nadal, 100 sous al cap
d’un any, i els 80 sous restants i el joc de llit al cap del segon
any. Guerau de Rovira, de Sant Feliu de Pallerols, i Esteve de
Fàbregues, de Sant Joan de Fàbregues, s’erigeixen en fidejussors.

Quod est actum idus februarii anno Domini M CC XC VIII.

Pere de Font, clergue de les Planes, notari públic de la Vall
d’Hostoles.

Registre específic: 84.
Altres numeracions: 94. 119 × 294 mm.

107

1299, març, 2

Capitulacions matrimonials de Maria, germana d’Arnau de Solivera,
del vilar de Sant Andreu, parròquia de Sant Martí de Terradelles,
amb Perpinyà Pagès, fill de Bernat Pagès, de Cervià, i de Guillema,
la seva esposa. Arnau fa donació inter vivos a favor de la seva
germana, en concepte d’heretat i llegítima paterna i materna, de
800 sous barcelonesos, dos jocs de roba de llit (quatre flassa-
des, quatre llençols i dos coixins), un cofre i dos vestits, la qual
ho aporta com a dot al matrimoni. Perpinyà li fa donació
propter nuptias de 800 sous, amb unes condicions semblants.
En cas de mort de Perpinyà, Maria podria habitar a l’esmentat
alberg i tenir-ne l’usdefruit durant un any, amb nou marit o sense,
fins al retorn del dot. Si es casava amb un home pertanyent a
un altre domini, els hereus li haurien de pagar la remença de
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30 sous barcelonesos. Els diners del dot i la donació propter
nuptias passarien als fills del matrimoni a la mort dels cònjuges.
Si no n’hi havia i Maria precedia en la mort el seu marit, aquest
podria disposar de 200 sous, ella tindria 100 sous per disposar en
testament i els 500 restants tornarien a Arnau Solivera o als seus
hereus, amb la roba de llit, el cofre i els vestits, si no s’havien malmès.
Per assegurar el dot rebut obliga l’alberg i l’honor que té per Huguet
de Cervià, i pels 200 sous que Maria hauria de percebre de la donació
propter nuptias obliga l’honor que té pel prior del monestir de Santa
Maria de Cervià, salvat el dret dels esmentats senyors i el que s’havien
reservat els seus pares en l’heretament.

Actum est hoc VI nonas marcii anno Domini M CC XC VIII.

Bernat de Plagia, clergue, escrivà de Cervià.

Registre específic: 83.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 93. 347 × 247 mm.

108

1299, desembre, 28

Capitulacions matrimonials de Saura, filla d’Arnau de Millars, cavaller
de Monells, amb Guillem de Santiscle, cavaller del castell de Sant
Iscle. Saura aporta un dot de 3.000 sous barcelonesos de tern, dos
jocs de roba de llit complets i dos vestits de presset vermell. Guillem
li lliura, en donació propter nuptias, una quantitat equivalent als
seus béns. Per garantir la restitució del dot i la donació propter
nuptias obliga tots i cadascun dels seus béns i drets.

Actum est hoc V kalendas ianuarii anno Domini M CC
nonagesimo nono.

Jaume Martí, lloctinent de Ramon Vermell, notari públic de Monells.

Trasllat de 15 de juliol de 1318. És còpia simple.

Registre específic: 87.
Altres numeracions: 98. 289 × 248 mm.

109

Segle XIV

Definició atorgada per Arnau Alió, saig i batlle de Girona, en presència
del prior dels frares predicadors d’aquesta ciutat i amb consell
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d’Arnau d’Arenys i d’altres persones, a favor d’Arnau de Terrades,
jurisperit, Bernat d’Alou i Berenguer Ollers, com a marmessors del
testament del difunt Ramon Calvet, jurisperit de Girona. Els defi-
neix totes les peticions i demandes que pogués moure per raó de
les provisions, salari de carceratge i altres motius, que Estefania,
mare de l’atorgant, va pagar durant l’empresonament de [...]
Ferrer. A canvi, reconeix que ha rebut satisfacció dels béns de
Ramon Calvet per mitjà de la taula de canvi de Bernat d’Hospital,
canvista. Intervenen Jaspert Folcrà, sagristà segon de la seu de
Girona, com a vicari del bisbe, i Berenguer de Puig, prior dels
frares predicadors.

Actum est hoc quarto idus madii anno Domini millesimo
trecentesimo [...].

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2999.
Falta la part dreta del pergamí. 365 × 290 mm.

110

Segle XIV

Venda atorgada per Guillem Dalmau i Elisenda, la seva esposa, de
la Pera, a favor de Bernat de Cornell, dels terços, lluïsmes,
foriscapis, altres drets de domini directe i el dret d’empara sobre
un camp, part amb vinya i part erm, situat al lloc anome-
nat les Planes, de l’esmentada parròquia. A orient, afronta amb
l’honor de Bernat Bertran i amb el de Bernat Pocet, i a migdia,
amb l’honor de Jaume Pellicer. A més, li venen els mateixos
drets sobre una vinya situada al lloc anomenat la Coma, tam-
bé a la Pera. A orient, afronta amb la possessió de Bernat Bertran
i amb la de Berenguer Negre. El preu de la venda és de 10 sous
de moneda barcelonesa, 5 per a cada possessió, a pagar
anualment als hereus dels venedors. Signa Berenguer Sabater,
de la Pera, senyor directe de la vinya, sense terços, lluïsmes o
foriscapis.

Falta la part on es llegiria la datació i la signatura del notari.

Registre específic: 3003.
Falten els marges inferior i dret del pergamí. 410 × 302 mm.
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111

Segle XIV

Definició de comptes de marmessoria atorgada per Galceran de
Montcorb, prevere del Capítol i oficial del bisbe de Girona, a favor
de [...], clergue de Salitja, marmessor de l’últim testament d’Arnau
de Roca. Aquests comptes havien estat presentats i revisats per
Ramon d’Horta, clergue i comissari de l’atorgant.

Actum est hoc vicesima sexta die mensis iulii anno [...]

Berenguer Guerau, clergue i notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 3013.
Falta la part dreta del pergamí. 166 × 175 mm.

112

Segle XIV

Trasllat d’un conveni comercial entre els patrons d’una coca i diversos
mercaders per a l’embarcament i transport de grans al regne de
Sardenya i per al repartiment dels beneficis. Hi intervenen
Bartomeu de Canet, Miquel Coll, Joan Batlle, Arnau Companyes
i Guillem Gironès.

Actum est hoc nonas madii anno [...].

Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

Registre específic: 3014.
Carta partida per ABC. Tallat per la part esquerra i inferior. 298 × 203 mm.

113

Segle XIV

Protesta presentada per l’ardiaca de la seu de Girona contra el
manament del bisbe de Girona. Es refereix a l’expedició de cartells
a les parròquies del bisbat per demanar i rebre almoines i altres
llegats amb destinació al monestir de Montserrat.

Falta la part on hi devia figurar la data.

Pere Capmany, notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 3016.
Molts forats i tinta esvanida. 273 × 271 mm.
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114

Segle XIV

Àpoca atorgada per Berenguer Ballester, de la casa de Jaspert de
Guimerà, procurador general del rei en el Principat de Catalunya.
Reconeix que ha rebut 33 sous i 4 diners pel dret de la cera de
la mà de l’esmentat Jaspert.

Actum est hoc II kalendas februarri anno Domini millesimo
CCC [...].

Pere Amic, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari de Girona.

Registre específic: 3019.
Falta la part dreta del pergamí. 147 × 256 mm.

115

Segle XIV

Promesa feta per G., fill o filla de Pere Carrera, difunt, i per Francesca,
esposa de l’esmentat Pere Carrera, de Sant Jordi Desvalls, a favor
de Belshom Benet, jueu de Girona. Prometen tornar-li les 16 lliu-
res i 10 sous de moneda barcelonesa que el difunt va manllevar-
li, la meitat per Sant Miquel i la resta al cap d’un any.

Falta la part on figuraria la datació i el notari.

Registre específic: 3020.
Falta la part inferior del pergamí. 110 × 248 mm.

116

Segle XIV

Àpoca atorgada per Tomàs Barrat, batlle de Fornells i habitant de
Girona, com a curador dels béns de [...] Bosc, fill i hereu de Jaume
Bosc, de Girona, i de la seva esposa Brunissenda, difunts, a favor
de [...] i Guillem d’Abadia, com a marmessors del testament de
Berenguer de Jonquer, ciutadà de Girona. Reconeix que ha rebut
dos scrineos, una taula i dues flassades [...] que els esmentats
cònjuges tenien en un alberg situat al puig de Vilanova de Girona.

Quarto[...] kalendas [decembris] anno Domini millessimo CCC
[...]cesimo secundo.
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[...], notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà,
notari públic de Girona.

Registre específic: 3037.
Carta partida per ABC. Ennegrit per reactius, tinta feble. 222 × 296 mm.

117

Segle XIV

Confessió judicial dels síndics i procuradors de la Universitat de
Girona a favor de [...], per tal de garantir el pagament d’un censal
mort que li havien venut.

Falta la part on es llegiria la datació i el notari.

Registre específic: 3038.
Falta la part esquerra, forats, tinta esvanida per humitat i abrasió. 819 ×
477 mm.

118

1300, febrer, 4. Barcelona

Venda atorgada per Jaume II a favor dels nobles i representants de
les ciutats i viles reials de Catalunya, del bovatge, terratge i
herbatge que ell i els seus successors reben a Catalunya per poder
pagar els nombrosos deutes que el rei havia contret amb ells per
l’adquisició i possessió del regne de Múrcia, el viatge a Sicília,
pels deutes contrets pel rei Alfons II, el seu germà, i per la defensa
dels regnes i terres contra el rei de França, i per altres causes.
El preu és de 200.000 lliures barceloneses de tern que es destinen
al pagament dels deutes esmentats. A més, estableix que ell i els
seus successors en el comtat de Barcelona, abans de la prestació
d’homenatge dels seus súbdits, juraran i aprovaran la present
venda en instrument públic. Queda exclòs el bovatge, terratge i
herbatge que el rei rep dels homes i llocs d’Església però comprèn
el dels homes i dones d’eclesiàstics que resideixin en viles reials
com a laics.

Actum est hoc Barchinone pridie nonas febroarii anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo nono.

Esteve de Puig, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 86.
Altres numeracions: 96. 489 × 603 mm.
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119

1300, febrer, 4. Barcelona

Confirmació del rei Jaume II a favor dels nobles i representants de les
ciutats, reunits en la Cort General celebrada a Barcelona, de la
venda del bovatge, terratge i herbatge que ell i els seus successors
tenien a Catalunya dels del coll de Panissars al Cinca i al riu
d’Ulldecona, feta el mateix dia davant del notari Esteve de Puig
pel preu de 200.000 lliures. Aquest preu el retenen els beneficiaris
de la venda en pagament dels deutes que el rei havia contret amb
ells per l’expedició i adquisició del regne de Múrcia i el viatge
a Sicília, deutes que ja havia adquirit el rei Alfons II, germà seu,
en defensa de la terra contra el regne de França o per altres motius.

Actum est hoc Barchinone in celebri curia generali in ecclesia
gratium minorum pridie nonas febroarii anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo nono.

Registre específic: 85.
Còpia simple no closa per notari. Altres numeracions: 95. 501 × 554 mm.

120

1300, febrer, 12. Barcelona

Constitucions generals aprovades pel rei Jaume II a les Corts Generals
de Barcelona. 1. Confirma les Corts Generals celebrades a
Barcelona pel rei Pere II, el seu pare, les Corts Generals celebrades
a Montsó pel rei Alfons II, el seu germà, i les Corts Generals
celebrades a Barcelona per ell mateix. 2. Els veguers, sotsveguers,
corts, batlles, jutges ordinaris, assessors, carcellers i tots els
oficials i els seus lloctinents que tinguin ús de jurisdicció en els
llocs reials, al començament del seu ofici haurien d’assegurar amb
béns i fidejussors en poder del rei o de qui aquest disposi, tenir
taula per trenta dies a començar l’1 de gener de cada any, d’acord
amb les ordinacions de la cort, de manera que els pròcers de
cada lloc estiguin satisfets de la seguretat que pugui prestar
l’esmentat oficial. Als que hagin detingut l’ofici pel temps d’un
any o més, mana que el deixin el dia primer de gener i que tinguin
taula assegurada per trenta dies, segons les ordinacions de les
Corts. El rei escollirà d’ara endavant, el primer de gener de cada
any, un jurisperit idoni per cada vegueria o batllia, per investigar
els oficials els quals no podran exercir el seu ofici fins que acabi
la investigació. Posat que siguin condemnats, podran apel·lar
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contra la sentència davant del rei una vegada. El rei, d’ara
endavant, escollirà cada any dos entesos per decidir sobre les
apel·lacions presentades, un a Barcelona i l’altre a Lleida. El de
Barcelona ha d’entendre en les apel·lacions fetes a les vegueries
i batllies de Barcelona, el Vallès, Girona, Besalú, Osona, el Bages,
el Berguedà, Ripoll, Vilafranca i Montblanc. El de Lleida, en les
de les vegueries o batllies de Lleida, la Ribagorça, el Pallars,
Cervera, Tàrrega, Tortosa i les muntanyes de Prades. L’esmentat
entès ha de conèixer les apel·lacions tot seguit i els oficials no
poden abandonar l’ofici fins que l’apel·lació no es resolgui.
Tanmateix, el jurisperit que dugui a terme la investigació pot
suspendre’ls de l’ofici. No s’hi inclouen ni els castlans ni els seus
batlles o lloctinents. 3. El rei no pot atorgar els oficis esmentats
ni en dret de violari ni per un cert temps; si ho feia, la donació
quedaria sense força i valor. 4. El rei i els seus successors, el
primer diumenge de Quaresma de cada any, han de celebrar Cort
General dels catalans a Catalunya, alternativament un any a
Barcelona i l’altre a Lleida. Si volia canviar el lloc, ho podria
fer mentre ho anunciés dos mesos abans de la celebració i hauria
de ser dins el Principat de Catalunya. Si el rei o els seus successors
no podien assistir personalment a les esmentades Corts, ja fos
per malaltia, absència de la terra o per defensa de les fronteres,
un mes després de la convalescència, retorn a la terra o d’haver
deixat la frontera, s’haurien de celebrar Corts Generals a
Catalunya. 5. Posat cas que un canvista fos destituït, mai no
podria tenir taula de canvi ni cap ofici reial, l’haurien de tenir
detingut fins que satisfés el que devia i només podria menjar
pa i aigua. 6. El canvista ha d’escriure totes les coses que faci
o digui en el capbreu major dels jurats i en altres llibres i escrits,
i no pot modificar el que ja hagi escrit. 7. S’han de respectar
els estatuts que va fer el seu avi el rei Jaume I, sobre les usures
dels jueus i altres ordinacions sobre els contractes usurers, els
jueus i els notaris que fan instruments d’usura, així com les
ordinacions fetes a les Corts Generals sobre els jueus i notaris.
Si els jueus i notaris hi anaven en contra haurien de ser castigats.
8. Els jueus que es bategin i adoptin la fe catòlica no hauran
de renunciar als béns procedents de les usures. 9. El rei i els
seus successors han de tenir, el divendres de cada setmana,
audiència personal amb els seus súbdits i fer justícia, en qualsevol
ciutat i vila de la seva terra on es trobi. Si no podia el divendres,
l’hauria de tenir l’endemà. 10. Cal observar el capítol donat a
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les Corts de Barcelona pel rei Pere II que comença Concedimus,
volumus et etiam ordinamus quod Gabella salis non sit de
cetero in Cathalonia [...]. De la mateixa manera que se suprimeix
la gabella de la sal també se suprimeix la del blat, les vitualles
i altres coses i mercaderies de manera que les persones, siguin
de la condició que siguin, puguin enviar blat, vitualles i altres
mercaderies a terra de cristians, sarraïns i on vulguin, sense
impediment ni contradicció, excepte a la terra dels enemics reials.
No es poden treure, però, coses prohibides com pega, quitrà, fusta,
cànem, fil, ferro, armes i cavalls. En cas de caresties es pot
restringir la sortida de blat i vitualles, però com a molt, la
restricció podia durar fins que es tornés a segar. 11. El rei i els
seus successors han de guardar i fer complir totes les ordinacions,
constitucions i capítols fets a les presents Corts i a les Corts
confirmades anteriorment. 12. Els veguers, batlles o altres oficials
no poden comprar ni fer comprar rèdits en el lloc on exerceixen
ni tenir-hi part. 13. Ningú no pot tenir en una mateixa ciutat o
vila més d’un ofici o jurisdicció. 14. Cap clergue o tonsurat no pot
tenir ofici reial a excepció de canceller, conseller, almoiner o jutge.
Posat cas que deleguessin, el rei els podria castigar. 15. Els
cavallers, ciutadans i els homes de vila o de qualsevol condició
poden anar lliurement i sense contradicció del rei, dels seus
oficials o d’altres persones a qualsevol lloc i per qualsevol camí
o via, per terra o mar, segons la usança i les constitucions fetes
en altres Corts, tret dels pagesos de remença i els seus fills. 16.
Ni el rei ni els seus successors no poden fer ni concedir cap
privilegi general o especial que vagi contra les ordinacions fetes
a la cort del rei Pere II, a la de Montsó, a la de Barcelona o
d’altres ordinacions d’aquestes Corts o d’altres. Si es concedia,
quedaria immediatament revocat. 17. Revoca tots els guiatges que
havia concedit tant a persones cristianes com jueves, laiques o
eclesiàstiques, ja que cadascú ha d’estar en guarda i defensa del
rei. Si se’n concedien, quedarien immediatament revocats. 18.
Qualsevol notari o escrivà públic requerit ha de fer totes les cartes
o instruments que calgui tant davant del rei com de qualsevol
altra persona de l’estatut, dignitat i condició que sigui, pel salari
corresponent i sense inhibició o impediment per part del rei o
de qualsevol altra persona. Altrament, seria privat del seu ofici
llevat que l’instrument fos perjudicial i damnós per Catalunya.
Si arribava el cas, el notari o escrivà tindria dret a posar una
protesta en el termini de dos dies i si en dos dies més no rebia
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resposta, podria fer instruments. 19. Cap persona que tingui un
ofici reial no pot ser oficial de prelats, religiosos o de qualsevol
altra persona, sigui de la condició que sigui. 20. Tota signatura
feta amb penyores en poder reial o de procurador o d’oficial reial,
ha de ser absolta i les penyores no poden ser demanades pel rei
ni el procurador ni l’oficial reial per tal firma. D’ara endavant
ningú no ha de firmar en poder reial amb penyores llevat del
cas de pau i treva i per batalla. 21. Com que no es compleix
el capítol donat a les Corts de Montsó que ordenava que els
oficials havien de tenir taula per trenta dies cada any, ordena
que cada oficial que hagi exercit el seu ofici i no hagi tingut taula,
d’acord amb el capítol, en tingui per trenta dies i el que es trobi
culpable sigui castigat a restituir el dany d’acord amb l’ordinació
de l’esmentada Cort. No podrien tornar a tenir ofici reial fins
que no haguessin tingut la taula i hagués acabat la investigació.
22. Els oficials que exerceixin jurisdicció del seu càrrec no poden
comprar o tenir per compra béns immobles d’algun súbdit que
pertanyi a la seva jurisdicció, ni mobles que hagin estat venuts
per execució de cort. 23. Mana que es compleixi el capítol de
les Corts tingudes pel rei Pere II que comença: Statuimus etiam
quod quilibet possit ire et redire per mare et per terram ad
quecumque loco [...], el capítol de les mateixes Corts que
comença Item quod nos vel successores nostri non possimus
emere infra terminos alicuius castri, baronis, militis vel alicuius
alterius, quod pro nobis non teneantur, alodium aliquod [...],
i altres capítols de les mateixes Corts. 24. Mana que el capítol
de les Corts tingudes a Barcelona, celebrades per l’esmentat rei
Jaume que comença: Item quod posterius vel aliquis officialis
non pignoret [...], sigui observat i que els oficials reials no
empenyorin per deute propi o d’altri, ni per host o cavalcada,
ni per cena o deute reial privat o públic, animals ni arades ni
cap instrument o aparell de llaurar. Qui ho faci, haurà
d’abandonar el seu ofici i serà castigat amb coneixement del rei.
També mana que es compleixi un capítol de les mateixes Corts
que comença: Item quod officiales nostri vel homines civitatum
et villarum nostrarum vel aliquis alius non pocedat contra
aliquem richum hominem, militem, clericum, hominem ordines
vel civem vel alium sine citationi, emitendo sonum vel alias
[...], i d’altres capítols de les esmentades Corts. 25. No es pot
condemnar cap home sense coneixement del jutge. 26. Aprova
per ell i els seus successors, a perpetuïtat, la venda, remissió i
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definició del bovatge feta als rics homes, cavallers, ciutadans,
ciutats, viles i homes i llocs reials, tal com consta en l’instrument
fet per Esteve Puig, notari de Barcelona. També lloa les franqueses
i privilegis que tenen de l’esmentat bovatge concedides per ell o
els seus antecessors. 27. Els seus successors, l’un darrere l’altre
i a perpetuïtat, abans que els rics homes, cavallers, ciutadans
o homes de viles els prestin sagrament o fidelitat, hauran de jurar,
confirmar i aprovar públicament la venda i franquesa del bovatge
i altres estatuts i ordinacions fets en aquestes Corts o en unes
altres. 28. El rei i els seus successors no poden donar, vendre,
enfranquir ni relaxar de qualsevol altra manera el bovatge a cap
persona, sigui de la condició que sigui, no compresa en
l’instrument de compra del bovatge. 29. D’ara endavant no
s’haurà de prestar homenatge a Catalunya per cap deute llevat
dels per empresonament d’un mateix o d’un amic, i dels deutes
per matrimoni. 30. Si cal interpretar algun capítol, estatut,
ordinació o constitució dels Usatges de Barcelona, Pau i Treva
o Corts Generals, el rei i els seus successors, escoltades les parts,
farà la interpretació amb quatre rics homes, quatre cavallers,
quatre ciutadans i amb jurisperits. Si es demostrava que s’havia
de millorar, se sotmetria al consentiment de les Corts vinents.
31. Atès que els prelats i persones religioses cridats pel rei a les
Corts Generals, han contradit mitjançant un instrument les
ordinacions que s’hi han establert, mana que cap persona
eclesiàstica pugui beneficiar-se de cap capítol nou fet en aquestes
Corts fins que no les hagin acceptat en tots els seus capítols.
32. El rei podia disposar dels béns dels homicides, com es feia
en temps del rei Jaume, en qualsevol vegueria. 33. Els prelats
i religiosos assistents en aquestes Corts n’han marxat, no volen
consentir als tractats i ordinacions establerts i protesten amb
carta pública. Els rics homes, cavallers, ciutadans, i homes de
viles hi són requerits amb carta pública i se’ls mana que hi siguin
presents en interès dels tractats i ordinacions que es facin, pel
bé de tota la terra. Aquests, supliquen al rei que els capítols i
ordinacions siguin tractats en absència dels prelats i homes
religiosos. El rei ordena, amb consell i assentiment dels anteriors,
que les Corts que d’ara endavant es convoquin a Catalunya es
facin de la forma acostumada i que es cridi i s’hi faci venir els
prelats i religiosos, rics homes, cavallers, ciutadans i homes de
viles, no obstant l’absència i contumàcia dels prelats i religiosos
feta a les presents Corts. També mana que per raó d’aquesta
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absència, els prelats i religiosos no puguin beneficiar-se de cap
franquesa o llibertat ni de cap absolució per no venir a les Corts,
que la seva absència no pugui representar cap perjudici al rei
ni al General de Catalunya i que tot allò ordenat a les Corts tingui
sempre valor. 34. Si algú contreia un deute amb homenatge, per
sagrament o no, si el creditor en feia ampliació de paraula o per
document o carta o si hi havia molts deutors o fidejussors en
l’obligació, d’ara endavant no valdria i no hi podria haver
homenatge llevat dels supòsits anteriorment detallats. 35. El rei
no pot fer gràcia de privilegis ni franqueses ni jurisdiccions de
terres a cap persona no compresa a la carta de compra del bovatge.
A les persones eclesiàstiques que abans del primer d’abril tornin
com és costum a Catalunya i aprovin i firmin les ordinacions
de les Corts, el rei els concedeix llibertat i gràcia. 36. El rei ha
d’assignar un cavaller, un ciutadà i un jurisperit a cada vegueria
que pugui conèixer sense libel si es trenquen les ordinacions de
les corts anteriors. Si és així, s’hauran d’esmenar a coneixement
d’aquells i mana que s’observin en endavant, tant les ordinacions
d’aquestes Corts com les de les anteriors. 37. Mana que tots els
capítols i ordinacions d’aquesta i altres Corts siguin donats a
conèixer a tots els llocs del Principat i que les coneguin tots els
oficials de Constança, reina d’Aragó, actuals i esdevenidors; tots
els oficials del rei, i els oficials del procurador reial i dels
procuradors del Regne d’Aragó.

Acta sunt hec omnia et singula supradicta in Generali et celebri
Curia in civitate Barchinone in ecclesia fratrum minorum pridie
nonas februarii anno Domini millessimo CC nonagesimo nono.

Esteve de Puig, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 1610.
Altres numeracions: 97. 568 x 778 mm.

121

1300, abril, 14. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Jaume II en el qual promet a la Universitat
i prohoms de la ciutat de Girona que no vendrà, permutarà ni
alienarà res de la ciutat de Girona a cap persona, estranya o
privada, que no sigui comte de Barcelona; que la ciutat amb les
seves pertinences serà unida al comtat de Barcelona però que
conservarà la vegueria i les seves pertinences, i que no vendrà,
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ni donarà ni assignarà a perpetuïtat l’esmentada vegueria a cap
persona sinó que romandrà del domini de la ciutat, i que el veguer
de Girona podrà exercir la seva jurisdicció.

Datum Barcinone XVIII kalendas madii anno Domini millesimo
trescentesimo.

Pere Marci, escrivà reial.

Registre específic: 89.
Inscripció: Llibre Vert XVIIII. Altres numeracions: 100, 90, Registrado de
número 20. 248 × 327 mm.

122

1300, abril, 14. Barcelona

Trasllat del privilegi anterior.

Datum Barchinone decimo octavo kalendas madii anno Domini
millesimo trecentesimo.

Pere Marci, escrivà reial.
Trasllat de 3 d’agost de 1380. Bartomeu Tort, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de
Girona, autoritzat per Ramon de la Via, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 90.
Altres numeracions: 101, 90 bis, Registrado de número 19. 294 × 460 mm.

123

1300, agost, 21

Renúncia d’Eimeric, fill únic i hereu del difunt Joan Bofill, d’Olot,
i de Guillema, la seva mare, a favor del seu senyor natural Ramon,
abat de Ripoll, i els seus successors, sobre el mas de Bofill amb
les seves possessions i drets, perquè no poden pagar els censos
i agrers a què estan obligats atès que l’edifici del mas va ser derruït
i no tenen mitjans per reparar-lo.

Actum est hoc XII kalendas septembris anno Domini millesimo
CCC.

Pere Barceló, notari públic d’Olot.

Registre específic: 88.
Altres numeracions: 99. 263 × 181 mm.
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124

1301, gener, 21

Testament d’Arnau de Planes, sagristà segon de l’església de Sant Feliu
de Girona, en el qual nomena com a marmessors Pere de Pontós,
abat de Sant Feliu; Bernat de Planes, clergue, germà del testador,
i Joan de Santantoni, clergue de Sant Feliu. Escull sepultura al
cementiri de l’església de Sant Feliu de Girona. Fa llegats
pecuniaris a l’església de Sant Feliu i a la seva obra, al seu abat,
canonges i clergues, i mana donar una almoina de pa als pobres;
a la catedral i al bisbe de Girona; a Sant Pere de Galligants, Sant
Martí Sacosta, Sant Daniel i a altres esglésies de Girona així com
a l’Hospital Nou, l’Hospital Vell, als frares predicadors, als
framenors, a Santa Maria del Carmel i a Sant Cristòfol de les
Planes. Deixa el seu missal a l’església de Sant Feliu de Pallerols
(el capellà ja el tenia en comanda), diners per als parroquians
de l’esmentada església i els diners que li devien de quan n’era
capellà. Dóna béns a Sant Pere Sacosta, a Santa Cecília de Terraz,
a Sant Miquel de Pineda, a Sant Iscle de Colltort, a Sant Cristòfol
de Cogolls, a Santa Maria de les Encies i a Santa Margarida de
les Planes. Deixa en dret de violari a Dalmau de Garriga, precentor
de Sant Feliu, els casals que té a tocar del cementiri de l’esmentada
església, prop de l’alberg de Guillem Ramon de Flaçà, capellà.
Quan aquest mori els haurà de deixar a un altre canonge de la
mateixa església, com és costum. Deixa a Pere de Pontós el mas
de Moleria de Taialà, amb les mateixes condicions que a l’ante-
rior. Deixa diners a Arnau i Berenguer de Pineda, nebots seus;
a Bernat, germà dels anteriors; a Guillema de Longafolia, neboda
seva; a Arnau, el fill d’aquesta; a Elisenda de Fàbrega, neboda
seva; a Maria de Riba, de Pallerols, per tal que pugui maridar
la seva filla; a Pere Franc, de Pineda; a Berenguera de Rovira,
de Bas, i al seu fill clergue, i a Guillem de Fàbrega, nebot seu,
clergue. Deixa a Guillem de Nespleda, nebot seu, l’hort de Closa
amb una feixa de terra, oliveres i arbres, situat a la parròquia
de les Planes al costat del camí, i a Pere de Cursu, nebot seu,
els censos, agrers i domini directe de les terres del mas Vidal de
les Planes. Deixa diners a Beatriu, esposa d’en Rovirola, de Santa
Cecília de Montcal, neboda seva; a les nebodes de Torelló i
Vallfecunda; a la Confraria de Llémena; a Berenguer de Torre,
batlle de Sarrià, i als seus marmessors. Llega a Bernat de Planes,
el seu germà, unes cases que el difunt Ramon de Montagut,
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canonge de Sant Feliu, tenia al burg de Sant Feliu (el testador
les tenia pel llegat de Guillem de Planes, el seu germà, sota domini
del bisbe de Girona), i a Joan de Santantoni, un joc llit. Institueix
un aniversari a l’església del monestir de Santa Maria d’Amer
i dues candeles a l’altar de Santa Maria de l’esmentada església.
Per pagar aquestes institucions, assigna el mas de Joan de
Cabanes, el mas Lunell, el mas Adroer i el mas Gaufred, tots
situats a Constantins, amb censos, honors i possessions, que
havia comprat a Arnau de Perafort, de Montfullà, i esposa. Els
tindria el sagristà del monestir d’Amer però si no es complís
l’aniversari haurien de passar a l’església de Sant Feliu. Deixa
diners al monestir d’Amer per distribuir caritat als pobres.
Institueix un prevere a l’altar de Santa Maria de l’església de Sant
Feliu, encara no construït, tasca que encomana a Pere Fàbrega,
clergue, fill d’una neboda del testador, que ha de celebrar missa
tres cops per setmana per l’ànima del testador i familiars. Ordena
que el dia de l’aniversari de la seva mort es dobli la porció dels
canonges, clavaris, diaques i preveres que han d’assistir a la missa
conventual i que es faci cremar un ciri en les principals festivitats.
Per a l’esmentat lloc presbiteral assigna el mas de Sies de Monells;
nou albergues que rep a Monells i parròquies veïnes; els drets que
rep a Monells i Cassà de Pelràs que havia comprat a Pere de Terrades,
d’Ullastret, i a la seva esposa; l’honor situada a les parròquies de
Sant Vicenç de Constantins, Santa Cecília de les Serres, Sant Julià
del Llor i Sant Climent d’Amer, amb masos, bordes, possessions,
censos, agrers i altres drets (l’havia comprat a Jaume Mascardell
i a la seva esposa Berenguera, i a Simó de Lledó i a la seva esposa
Blanca); 9 sous de cens que havia comprat a Bernat de Vic: Pere
Barner en prestava 4 per una masoveria situada a Vilablareix
i Maria Hospital, 5 per un camp situat a la mateixa parròquia;
el domini directe del mas Oliveres que té Tomet de Medinyà, amb
censos, agrers, provinences, pertinences, foriscapis i domini
directe; finalment, hi assigna el molí situat a la riera del Terri,
al mateix lloc que el mas anterior (si el comprava Dalmau de
Pou, mana que es compri una honor amb els diners de la venda),
i 700 sous que s’haurien d’invertir en la compra d’una propietat.
A la mort de Pere de Fàbrega, hauria de ser ocupat per un altre
clergue de la família del testador; si no n’hi havia, ho deixava
a criteri de Bernat de Planes o, si de cas hi mancava, del sagristà
segon de Sant Feliu. Funda un altre aniversari a l’església de Sant
Cristòfol de les Planes pel qual assigna un hort amb colomer i
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oliveres situat sota l’esmentada església, i el dret que té sobre
un camp que na Rufa té pel testador.

Actum est hoc XII kalendas februarii anno Domini M
trecentesimo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 91.
Altres numeracions: 102, 92. 675 × 396 mm.

125

1301, gener, 21

Trasllat del testament anterior.

Actum est hoc XII kalendas februarii anno Domini millesimo
trescentesimo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 5 de setembre de 1307. Jaume de Tresfort, notari públic
per autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari pú-
blic de Girona, amb autorització de Berenguer de Monells, jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 92.
Altres numeracions: 103. 714 × 368 mm.

126

1302, setembre, 13

Establiment emfitèutic atorgat per Pere de Verdaguer, de Llorà, com
a batlle de Galceran de Cartellà a l’esmentada parròquia; Pere
de Castell, jurisperit de Girona, i Bernat Andreu, ciutadà de
Girona, com a administrador legítim de Ramon, fill seu i hereu
de la difunta Auda, la seva esposa, a favor d’Arnau de Riba, de
Llorà, i de la seva esposa Nicolaua, d’un casal situat a la Cellera
de Llorà. A orient afronta amb les cases d’Arnau de Riba
mitjançant camí; a migdia, amb el cementiri; a occident, amb
l’església mitjançant camí, i a cerç, amb els cellers del sagristà
de l’esmentada església i de Pere Teixidor. La meitat del casal
era de l’esmentat Galceran i l’altra meitat era de Pere de Castell
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i Ramon Andreu. Els emfiteutes els haurien de pagar 4 diners
barcelonesos de tern per Nadal i els atorgants confessen que han
rebut 10 sous barcelonesos per l’establiment; 5 per a Galceran
de Cartellà i 5 per als altres dos propietaris.

Quod est actum idus septembris anno Domini M CCC secundo.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 93.
Altres numeracions: 104. 267 × 276 mm.

127

1303, febrer, 22

Adscripció de dona pròpia de Guillema, filla de Guillema Flequera,
habitant de la parròquia de Sant Martí de Torelles, a favor de
Guillema de Sarrià, cambrera del monestir de Sant Daniel de
Girona, i les successores en l’esmentat ofici. Segueix la lloació
de l’esmentada cambrera de la compra que Guillema féu als
habitants del mas Sarriba, d’un tros de terra situat a la mateixa
parròquia en el qual va edificar unes cases i un hort, de manera
que hi pugui viure amb la seva mare i els seus hereus i successors.

VIII kalendas marcii anno Domini M CCC secundo.

Ramon B[...], notari públic del terme i vegueria del castell de
Bestracà.
Trasllat de 17 de setembre de 1312.

Registre específic: 98.
Altres numeracions: 108 bis. 188 × 326 mm.

128

1303, març, 15. Vilafranca del Penedès

Absolució atorgada per Guillema, esposa de l’infant Pere i senyora
de Montcada i Castellvell, a favor dels nobles, cavallers,
ciutadans, homes de viles i de tots aquells que li estaven obligats
per jurament, homenatge o fidelitat, atesa la rescissió del
contracte entre ella i el rei Jaume II, pel qual el rei li havia
donat jurisdicció sobre algunes ciutats, castells i llocs i ella n’hi
havia cedit d’altres. Ramon, bisbe de València, i fra Bonanat,
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abat del monestir de Santes Creus, havien actuat com a ami-
gables componedors.

Actum est hoc apud Villam Francham de Penicensi nonas
marcii anno Domini millesimo trecentesimo secundo.

Pere de Viladebò, notari públic per autoritat reial de Barcelona i
per tot el domini del monarca.

Registre específic: 94.
Altres numeracions: Registrado de número 21, 105. 242 × 332 mm.

129

1303, març, 15

Intimació feta per Pere Ferrer, notari, a petició de Bernat de Camps,
batlle reial dels molins del Mercadal de Girona, a Arnau de
Colomers, batlle de Caldes de Malavella, en presència de Berenguer
Casella i Bernat Hualard, clergues; Pere d’Urgell, de Caldes, i Pere
Serinya, de Girona. Li notifica una lletra reial donada a Palamós
pel rei Jaume II el 21 de juny de 1298, en la qual manava al
veguer de Girona i al batlle de Caldes i als seus oficials que,
cadascú en el seu districte, compel·lís els homes que hi vivien
a moldre el blat als molins del Mercadal, com s’acostumava a
fer. També li notifica l’ordre i requeriment de l’esmentat Bernat
de Camps adreçada a ell mateix per tal que compel·leixi els homes
de Caldes i el seu terme a moldre el seu gra a Girona i prohibeixi
i empari, en nom del rei, que no hi hagi cap molí de vent en
el seu districte ja que això seria en perjudici dels molins del
Mercadal. Finalment, l’assabenta de la cèdula que Bernat de
Camps féu llegir per l’esmentat notari, on constava que l’esmentat
Bernat havia denunciat l’obra nova d’un molí de vent a Caldes,
del qual s’havia pujat ja la quarta filada, mitjançant el llançament
de tres pedres a l’obra del molí, en presència de Barceló Carbó
i Bernat Bruguera, ambdós de Palamós, i Guillem d’Om, de Pals,
tots ells operaris que treballaven en el molí.

Idus marcii anno Domini M CCC secundo.

Pere Ferrer, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 95.
Altres numeracions: 106. 275 × 276 mm.
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130

1303, març, 22

Definició atorgada per Astruc Benet, jueu de Girona, a favor de
Berenguer de Vall, de Flaçà, i Guillema, la seva esposa, de totes
les fermances i obligacions que havien contret amb ell a excepció
d’una fermança per un deute de 50 sous barcelonesos de tern
de capital amb 5 sous de lucre que Berenguer Guerau, blanquer
del burg de Sant Feliu de Girona, i Cecília, la seva germana, deuen
a l’atorgant i del qual l’esmentat Berenguer era fidejussor obligat.

XI kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC secundo.

Pere Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 96.
Altres numeracions: 107. 146 × 252 mm.

131

1303, novembre, 22

Lloació atorgada per Dalmau de Costa, cavaller, a favor d’Arnau de
Planes, canonge de Sant Feliu de Girona, de la compra que aquest
féu a Jaume Mascardell, ciutadà difunt de Girona, i a Simó de
Lledó, el seu gendre i marit de Blanca, filla de l’esmentat Jaume,
de l’honor que tenien a les parròquies de Sant Julià del Llor, Sant
Vicenç de Constantins, Sant Climent, Santa Cecília de les Serres
i Anglasell. Això és, la meitat que els venedors tenien en els masos
de Bernat de Roquet, d’Olivera, d’Albon, de Ramona Desllor i
a la borda d’en Sabater; la quarta part del mas de Pere Ferrer,
de Constantins; la meitat del mas de Pere Tomàs, de Cabanes,
parròquia de Sant Vicenç de Constantins; la meitat del mas
Bonmatí; la meitat del mas Planella; el dret que rebien en els
masos Adroer, Gaufred, d’Arnau Llunell i d’Arnau Joan, de la
parròquia de Sant Vicenç de Constantins, i el dret que tenien
en els altres masos, terres, vinyes, boscos i persones de les
esmentades parròquies, com constava en l’instrument de venda.
Li defineix tot el dret que té sobre l’esmentada compra per raó
d’heretat i llegítima paterna i materna, successió, institució,
substitució, parentiu o qualsevol altra.

Actum est hoc X kalendas decembris anno Domini millesimo
CCC tercio.
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Pere Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 387.
251 × 304 mm.

132

1304, març, 15

Provisió del rei Jaume II en la qual prohibeix que es posin a remullar
cànem i lli en el riu Onyar per evitar que l’aire de la ciutat es
torni malsà i pestilent i així afavorir-ne la salubritat.

Datum apud Calat[...] idus marcii anno Domini M CCC tercio.

Registre específic: 97.
Altres numeracions: Registrado de número 23, 108. 196 × 358 mm.

133

1304, maig, 23

Capitulacions matrimonials de Guillema, filla de Berenguer de Font,
de Fellines, amb Berenguer Martí, del veïnat de la Móra de
Viladasens. Guillema lliura com a dot al seu futur marit 600
sous barcelonesos de tern, un joc de llit que inclou dues flassades,
un parell de llençols i un coixí, un vestit, una capa, una túnica
i un cofre. Berenguer li ofereix, en donació propter nuptias, 600
sous més. Els diners aportats al matrimoni haurien de passar
als fills. Posat que Guillema precedís el seu marit en la mort,
aquest rebria 250 sous procedents del dot i Guillema retenia els
restants 350 sous i la roba i els vestits per disposar-ne en testa-
ment i fer-ne les voluntats. Unes condicions semblants afecten
la donació propter nuptias de Berenguer. Per assegurar la
recuperació del dot i la donació de 250 sous que Berenguer fa
a la seva esposa en cas de mort, assigna les cases que té al vilar
de Móra i la terra que té a Bordils en franc alou, situada al lloc
anomenat Olmet. En cas de mort de Berenguer, Guillema en
tindria l’usdefruit, si no se li havia retornat el dot en el termini
d’un any, i hi podria viure, amb nou marit o sense.

Actum est hoc X kalendas iunii anno Domini M CCC quarto.

Bernat d’Espasen, notari públic per autoritat reial, substitut de
Ramon de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 99.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 109. 239 × 268 mm.

134

1304, maig, 23

Venda atorgada per Castelló Bertó, de la Móra, parròquia de
Viladasens, i la seva esposa Guillema, a favor de Berenguer Martí,
del mateix lloc, i de la seva esposa Guillema, d’un camp i d’una
feixa de terra situats en aquesta parròquia. El camp, situat al
lloc anomenat Pla, afronta a orient amb l’honor de Guillem de
Puig; a migdia i occident, amb l’honor de Guillem d’Olives, i a
cerç, amb l’honor de Pere Martí. La feixa, situada al lloc anomenat
Pujals, afronta a orient amb la part que resta als venedors; a
migdia, amb l’honor d’Arnau de Móra; a occident, amb l’honor
de Pere Esmeniarts, i a cerç, amb el camí. El preu és de 60 sous
barcelonesos. Se salva el dret i domini d’Arnau Adroer, paborde
de l’Almoina de Girona, i els seus successors, i de Pere de Monells,
jurisperit de Girona, i els seus, quant a terços, lluïsmes i
foriscapis, dues tasques entre ambdós senyors i un cens d’adjutori
anual als venedors de 7 diners barcelonesos per Nadal, pels censos
que pagaran als esmentats senyors.

Actum est hoc X kalendas iunii anno Domini M CCC quarto.

Bernat d’Espasen, notari públic per autoritat reial, substitut de
Ramon de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 101.

1312, gener, 19

Venda atorgada per Castelló Bertó, de la Móra, parròquia de
Viladasens, i Pere, el seu fill, a favor de Berenguer Martí, del
mateix lloc, en lliure i franc alou, d’una peça situada a Viladasens,
al lloc anomenat Pla. A orient i cerç, afronta amb l’honor de
Guillem d’Olives; a migdia, amb la feixa de terra de Guillem
Carrera, i a occident, amb la terra de Bernat Martí. El preu és
de 20 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc XIIII kalendas februarii anno Domini M CCC
undecimo.

Guillem Sanxo, notari públic de Bàscara.
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Registre específic: 102.
Són dos pergamins cosits. Altres numeracions: Oliu, nº 36, 111. 437 ×
238 mm.

135

1304, juny, 11

Debitori atorgat per Guillem Cornet, de Celrà, i Brunissenda, la seva
esposa, en el qual reconeixen que han rebut de Bondavid de Portell
12 sous i mig de moneda de tern, i que han de tornar-los al cap
d’un any, més 2 sous i mig d’interès.

Actum est hoc III idus iunii anno Domini M CCC quarto.

Pere Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 100.
Altres numeracions: 110. 129 × 235 mm.

136

1305, gener, 15

Capitulacions matrimonials de Maria, filla de Bernat Miquel, del
veïnat de Viella de Vilafreser, amb Pere Martí, del veïnat de la
Móra de Viladasens. Maria, per consell i voluntat del seu germà
Arnau i altres amics, aporta com a dot 1.000 sous barcelonesos
de tern, diverses peces de vestir, dos jocs de llit i un cofre. A
la mort dels esposos haurien de passar als fills. Si no n’hi havia
i Maria precedia en la mort el seu marit, aquesta li deixava
200 sous i de la resta en podria fer les seves voluntats, salvant
però el dret del seu pare i d’Arnau, el seu germà, en la part del
dot que els havia de tornar en cas de mort sense fills, tal com
constava en les capitulacions matrimonials entre l’esmentada
Maria i Guillem Seguí, el seu difunt marit. Pere aporta en
donació propter nuptias 1.000 sous amb condicions semblants.
Si precedia en la mort la seva esposa i moria sense fills, 200
sous passarien a Maria i la resta la retenia per a ell. Per assegurar
el dot i els 200 sous que la seva esposa li donava, obligava
l’alberg on residia, situat al vilar de la Móra; les cases que tenia
al mateix vilar al costat de l’alberg d’Arnau de Móra, cavaller;
les terres i possessions que té en alou a la parròquia de
Viladasens o altres llocs, i béns mobles i immobles (en total,
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1.000 sous); la meitat de les terres que tenia per Berenguer de
Móra, cavaller (90 sous); les terres que tenia per Arnau de Móra,
cavaller (90 sous), i les cases que tenia a la Cellera de Viladasens
pel cambrer d’Ullà (20 sous). Si passat un any Maria no havia
recuperat el dot i els 200 sous de l’escreix, podria tenir l’usdefruit
dels béns obligats, amb nou marit o sense.

Actum est hoc XVIII kalendas februarii anno Domini M CCC
quarto.

Arnau Guillem de Puig, escrivà.
Bernat de Reixac, notari públic de Banyoles.

Registre específic: 103.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 112. 319 × 293 mm.

137

1305, abril, 30

Venda atorgada per Joan de Solano, de Sant Feliu de Guíxols, en nom
propi i de la seva esposa Saurina, filla del difunt Arnau de Puig,
de Sant Esteve de Llémena, a favor d’Arnau de Costa, fosser de
Girona, i la seva esposa Berenguera, d’una casa amb hort que
l’esmentada Saurina té per raó de la donació inter vivos atorga-
da per Toscana, filla del difunt Pere Oliver, hortolà, al costat
del portal de les Savaneres de Girona, sota domini del senyor del
castell de Sobreportes. A orient afronta amb les cases i hort de
Berenguer Esteve, fosser; a migdia, amb el carrer; a occident, amb
l’hort d’Astruc de Porta, i a cerç, amb l’hort de l’esmentat
Berenguer. El preu és de 70 sous barcelonesos de tern, i se salva
el dret del senyor quant a foriscapis i un cens de 5 sous bar-
celonesos de tern anuals que ha de pagar a Ferrer Desroure per
Nadal, mentre visqui, i després de la seva mort a Ramon Peretó
i els seus hereus.

Actum est hoc II kalendas maii anno Domini M CCC quinto.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 19 d’octubre de 1318. Jaume Tresfort, notari públic per
autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà.

Registre específic: 291.
Altres numeracions: 138 bis. 463 × 270 mm.
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138

1305, juliol, 25. Barcelona

Provisió del rei Jaume II en la qual prohibeix que els jutges ordinaris
de Girona puguin rebre o tenir violaris, beneficis o rèdits de
prelats, barons, cavallers o altres persones per raó del patronatge
o consell jurídic que els hagin prestat. Durant el temps d’exercici
del càrrec només poden rebre el seu salari.

Barchinone octavo kalendas augusti anno Domini millesimo
trescentesimo quinto.

Registre específic: 104.
Altres numeracions: Registrado de número 21, 114. 217 × 319 mm.
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1305, juliol, 27. Barcelona

Provisió del rei Jaume II en la qual redueix els límits de la batllia
de Palamós a les poblacions que figuraven al privilegi concedit
pel rei Pere, el seu pare, que posava sota jurisdicció del batlle
de Palamós les parròquies de Vila-romà, Calonge i Vall-llobrega.
El mateix rei Jaume l’havia confirmat i ampliat a les parròquies
de Santa Coloma de Fitor i Santa Maria de Fenals. Ara retira
aquesta ampliació a súplica dels prohoms i Universitat de Girona
ja que havia comportat la sostracció dels esmentats llocs de la
jurisdicció i districte de la vegueria de Girona, en detriment de
la vegueria i els seus habitants. Segons el privilegi del rei Pere,
el batlle de Palamós podia castigar i conèixer les causes civils
i criminals dels homes de les parròquies esmentades pels delictes
comesos en aquestes i les causes que els mariners o navegants
hi tinguessin, però les causes que tinguessin en altres llocs les
havia de conèixer el veguer de Girona. La confirmació ampliava
la jurisdicció del batlle i li concedia que pogués conèixer causes
contretes per habitants dels llocs esmentats a Girona o en altres
llocs.

Datum Barchinone sexto kalendas augusti anno Domini
millesimo trescentesimo quinto.

Guillem Agustí, escrivà reial.

Registre específic: 105.
Altres numeracions: Registrado de número 25, 115. 347 × 490 mm.
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140

1305, agost, 28. Barcelona

Sentència dictada per Ramon Calvet, jutge ordinari de Girona, sobre
la causa moguda entre Berenguer de Cruïlles, representat pel seu
procurador Berenguer de Devesa, i el rei pel mer i mixt imperi
sobre Peratallada, Cruïlles i els seus termes. Bernat Desvall és
procurador del fisc reial.

Late fuerunt hec sententie apud Barchinonam intus in palatio
domini Regis die sabbati quam computabatur quinto kalendas
septembris [...].

Bernat Cabot, jurat de la Cort de Girona, per manament de Be-
renguer Ada, escrivà públic de la Cort de Girona.

Registre específic: 1676.
Carta partida per ABC. Encapçalament en mal estat. Dos fragments amb pèr-
dua de la part superior dreta. Altres numeracions: 113. 716 × 261 mm
i 497 x 238 mm.

141

1305, octubre, 3

Fundació d’almoina feta per Arnau de Planes, sagristà segon de
l’església de Sant Feliu de Girona, per la qual assigna 5.000 sous
barcelonesos de tern dels seus béns. Amb els rèdits d’aquest capital
s’hauria de distribuir cada any una mitgera d’ordi, segons mesura
de Girona, entre els pobres que acudissin a una casa del barri
de Sant Feliu. Nomena com a administrador el clergue Bernat
de Planes, germà seu, mentre visqui i a la mort d’aquest, el prevere
obtentor del lloc presbiteral que l’esmentat Arnau de Planes havia
instituït a l’església de Sant Feliu. Els diners s’haurien de treure
dels béns que encara restessin un cop fetes les distribucions dels
llegats ordenats en el seu testament i pagats els 2.000 sous que
afegia a la institució de l’esmentat lloc presbiteral.

Actum est hoc V nonas octobris anno Domini M CCC quinto.

Besalú Burguès, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 762.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: n. 28. 181 × 226 mm.
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142

1306, abril, 30

Societat conjugal de béns entre Guillem Pons, corretger del carrer
de les Savaneres de Girona, amb consentiment de Guillema
Teixidora, la seva mare, i Brunissenda, la seva esposa, amb
consell de la seva mare Ermessenda Sagie, de la parròquia
d’Aiguaviva, de manera que els béns dels dos cònjuges siguin
comuns, a parts iguals, i que a la mort d’un l’altre en pugui
disposar a voluntat. Guillem reté 10 sous per tal que la seva mare
pugui fer testament (mentre visqui s’estarà amb ells). Subscriuen
aquest document perquè no havien fet instruments nupcials.

Actum est hoc pridie kalendas madii anno Domini M CCC sexto.

Guillem Fuià, notari públic substitut de Ramon de Taialà, notari
públic de Girona.

Registre específic: 106.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 115a. 164 × 282 mm.
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1307, abril, 19

Debitori firmat per Castelló de Villario Monerii, clergue de Ventalló,
Pere de Casanova, la seva esposa Maria i la seva mare Maria,
a favor d’Isaac, fill d’Astruc Jacob, jueu, en e l qual reconeixen
que li deuen 37 sous barcelonesos de tern que havien rebut en
préstec i que els hi haurien de retornar per la festa de Tots Sants
vinent.

Actum est hoc XIII kalendas may anno Domini M CCC septimo.

Pere de Cabanelles, escrivà.

Bernat de Prat, notari públic de Besalú.

Registre específic: 107.
Altres numeracions: 116. 257 × 154 mm.

144

1307, setembre, 2

Àpoca atorgada per Joan Moner, de [...], tutor i procurador de Pericó
i Bernat, fills de Bernat de Querterol, i Vengut Hualguerii, de
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Llagostera, com a com a marmessor de l’esmentat Bernat, a favor
de Guillem de Querterol, germà del difunt, en la qual reconeixen
que han rebut 120 sous i 4 diners reials de Mallorca que Guillem
de Querterol havia rebut dels béns de l’esmentat Bernat per pagar
els deutes del difunt.

Actum est hoc IIII nonas septembris anno Domini M CCC
septimo.

[...] Boïga, lloctinent d’Arnau de Boada, notari públic de Llagostera.

Registre específic: 108.
Altres numeracions: 117. 170 × 228 mm.

145

13[.]8, febrer, 22

Procura atorgada per Ramon de Crosa, àlies en Falric, de Lloret, a
favor de [Guillem] de Prat, de Girona, per tal que pugui
representar-lo en les causes, plets i controvèrsies que se suscitin,
tant en tribunal eclesiàstic com en secular; exigir els deutes, béns
i comandes; administrar i vendre els seus béns, fer àpoques,
definicions, fermances, i tot el que calgui.

Actum est hoc octavo kalendas marcii anno Domini millesimo
[trecentesimo] [...] octavo.

[Ramon Viader], notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2628.
Deteriorat per la humitat en la part esquerra: hi falta text per descomposició del
pergamí. 193 × 345 mm.
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1309, novembre, 22

Definició atorgada per Margarida, filla del difunt Pere Gironès, de
Besalú, amb consell i voluntat del seu espòs Guillem de Cirer,
draper de Girona, a favor del seu germà Guillem Pere Gironès,
de Besalú, de la part, heretat i llegítima paterna i materna que
li pertocava en béns que foren dels seus pares. A canvi rep 3.000
sous barcelonesos de tern, dos vestits i un llit.

X kalendas decembris anno Domini M CCC nono.
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Jaume [...], notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon Simó
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 109.
Altres numeracions: 118. 203 × 240 mm.

147

1311, gener, 4

Carta precària atorgada per fra Ferrer, abat del monestir de Santa
Maria d’Amer, i Guillem de Rovira, clergue establert en l’església
de Sant Feliu de Girona, a favor de Pere Adroer, de Cabanes,
per una feixa de bosc situada a la mateixa parròquia, al lloc
anomenat sa Maçaneda, tinguda a raó de dues parts pel monestir
d’Amer i una part pel lloc presbiteral. A orient afronta amb l’honor
de Guillem Llunell, de Cabanes; a migdia, amb l’honor de Pere
Asor, de Constantins; a occident, amb l’honor d’Arnau Moner,
i a cerç, amb l’honor de Pere Ferrer. Li donen permís per plantar-
hi avellaners. Pere Adroer els hauria de donar una tasca dels
esplets del pa i vi i un cens anual per Sant Miquel de 7 diners
barcelonesos de tern amb òbol, 5 diners i l’òbol per al monestir
d’Amer i 2 diners per Guillem de Rovira. Confessen que han rebut
3 sous per l’atorgament d’aquest document, 2 sous el primer i
12 el segon.

Actum est hoc pridie nonas ianuarii anno Domini millesimo
CCC decimo.

Bartomeu de Castlario, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 110.
Altres numeracions: 120. 257 × 232 mm.

148

1311, febrer, 1

Establiment atorgat per Dolça i el seu fill Guillem Xifre, a favor
de Pere de Bellvilar, d’una peça de terra, per la qual aquest els
hauria de prestar un cens anual per Nadal de 4 sous melgore-
sos. Els atorgants reconeixen que han rebut 45 sous melgoresos
d’entrada.

Actum est hoc kalendas februarii anno Domini M CCC decimo.

Bernat de Jonquer, notari públic de Castelló.
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Registre específic: 2647.
Guillem Xifre consta en el document com a Guillelmi Sifredi. Falta
l’encapçalament. Malmès per rosegadors. 133 × 163 mm.

149

1311, juny, 12

Venda en subhasta pública, per decret i autoritat de Guerau d’Abadia,
jutge ordinari de Girona, atorgada per Berenguera de Bosquerons,
àvia i tutora d’Albertó de Bosquerons, amb consell i voluntat
d’Arnau de Muntanyans, cavaller, el seu avi matern; de Ramon
Calvet, jurisperit, el seu avi patern, i de Saura, la seva mare, a
favor de Guillem de Rovira, clergue obtentor del lloc presbiteral
establert pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon de l’església
de Sant Feliu, en nom de l’esmentat lloc presbiteral, de dos masos
amb les seves honors i possessions, l’un anomenat de Vall i l’altre
de Saragatals, on viuen Guillem de Vall i la seva esposa Miquela,
a Sant Martí de Llémena. La venda es fa en lliure i franc alou
pel preu de 1.600 sous barcelonesos de tern. L’atorgant confessa
que ha rebut l’esmentada quantitat i que l’ha pagada a Englantina,
esposa de Dalmau de Bosquerons, cavaller difunt, o al procurador
d’aquesta, Arnau de Puig. Li devien aquesta quantitat per la
compra dels masos de Vall i de Saragatals, ja esmentats; el mas
anomenat de Font, que tenia Pere de Font i la seva esposa
Guillema, situat a la parròquia de Sant Pere de Llorà; la borda
o masoveria que tenien Arnau de Trilles i la seva esposa Guillema,
i una altra borda, anomenada de Portella, que tenien Arnau de
Portella, Berenguera, la seva esposa, i llur fill Esteve, també a
Llorà. Aquesta compra pujava 2.800 sous barcelonesos i, com
que no es tenia prou diners per poder-la pagar, es formalitzava
la present venda. Els esmentats masos i bordes amb les honors
i possessions havien estat venuts a carta de gràcia per Albert de
Bosquerons, fill difunt de l’actual venedora i hereu de Gelabert
de Bosquerons, a l’esmentada Englantina, però hi consta que
aquesta venda era considerada perjudicial per als interessos
d’Albertó de Bosquerons.

Pridie idus iunii anno Domini M CCC undecimo.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de
Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 340.
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Són dos pergamins cosits i per la part inferior havien anat cosits amb altres
pergamins. Altres numeracions: 469, 475.

1368, maig, 4

Establiment emfitèutic atorgat per Francesc de Cursu, clergue
obtentor del benefici presbiteral fundat per Arnau de Planes,
sagristà segon de l’església de Sant Feliu, difunt, en l’esmentada
església, amb consentiment del Capítol de Sant Feliu i després
de veure la relació presentada per Berenguer Ferrer. Estableix
el mas de Vall de Sant Martí de Llémena, deshabitat, sense
obligació d’esdevenir-ne homes propis, a Ramon de Casesbo-
nes, Guillem de Noguer, menor de dies, i Elisenda, esposa de
l’anterior, tots de Sant Martí de Llémena. Se salva el dret del
benefici quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de do-
mini directe. Per les tasques i agrers haurien de prestar 30 sous
barcelonesos de tern anuals, la meitat per Sant Pere i Sant Feliu
i l’altra part per Carnestoltes. Aquest establiment no ha de
representar cap perjudici per a l’església del lloc. No podran ta-
llar arbres llevat que fossin morts però sí que els permet tallar
rama. Totes les possessions han de tenir-se entre els esmentats
emfiteutes menys una feixa, anomenada d’en Vall, que roman
a perpetuïtat per a l’esmentat Guillem. A orient i migdia, afronta
amb l’honor de l’esmentat Ramon, mitjançant torrent, i a
occident i cerç, amb l’honor d’en Dones i d’en Bosc. D’altra
banda, han d’obligar les terres i possessions a tota persona que
entri al mas per matrimoni, per 25 sous per les terres tingudes
per l’esmentat Ramon i per 25 sous més per les de Guillem de
Noguer, esposa i fills, dels quals 2 sous i 6 diners serien per
al benefici. Si obligaven les terres per més diners, haurien de
pagar al benefici la quantitat que resultés d’aplicar la mateixa
proporció. Francesc de Cursu reconeix que ha rebut d’entrada
25 sous barcelonesos. Salvador de Gurb, prevere del Capítol de
la seu i vicari, en nom de Dídac d’Heredia, abat de Sant Feliu;
Dalmau Corona i Bartomeu Ribot, pabordes; Bernat de Cassà,
capellà, i Berenguer i Arnau [...], canonges de Sant Feliu, con-
senten l’establiment i reconeixen que no representa cap perjudici
per al benefici.

Quarta die madii anno a nativitate Domini millesimotricentesimo
sexagesimo octavo.
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Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 339.
645 × 393 mm.

150

1311, octubre, 17

Àpoca atorgada per Blanca, vídua de Jaume de Santesteve, de Besalú,
a favor de Pere Burguès i Ramon de Cornellà, ciutadans de
Girona, com a marmessors testamentaris del difunt Besalú
Burguès, ciutadà de Girona, en la qual reconeix que ha rebut
50 sous barcelonesos de tern que Besalú li havia deixat en
testament.

Actum est hoc XVI kalendas novembris anno Domini M CCC
undecimo.

Guillem Burguès, lloctinent de Ramon de Prat, notari de Sant Pere
de Besalú.

Registre específic: 113.
Altres numeracions: 124. 103 × 211 mm.
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1311, desembre, 10

Ordinacions emeses per Ramon Albert, Arnau de Terrades, Pere de
Cabanelles i Bernat Samsó, jurats de la ciutat de Girona; Guillem
Sunyer, fill del difunt Andreu Sunyer; Ramon Calvet i Guerau
d’Abadia, jurisperits; Pere de Trilla, Guillem de Santmartí i Jaume
de Bell-lloc, ciutadans de Girona; tots ells prohoms de la ciutat
nomenats per la resta de prohoms, amb voluntat del noble Bernat
Guillem de Portella, veguer de Girona i Besalú, i Bernat Estruç,
batlle de Girona, i amb la deliberació i consell de Pere de Prat,
jutge ordinari de l’esmentada ciutat. Taxen les escriptures i fixen
el salari dels notaris d’escrivanies i cancelleries d’acord amb les
Constitucions Generals de Catalunya.

Anno Domini millesimo trecentesimo undecimo die martis qua
computatur IIII idus decembris.

Jaume Tresfort, notari public per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 111.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: Registrado de número 27, 122,
61. 584 × 405 mm.

152

1311, desembre, 13

Apel·lació feta per Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona,
a les ordinacions i taxacions fetes pels jurats i prohoms de Gi-
rona sobre el preu i salari dels escrivans i escrivanies de Girona,
d’acord amb les Constitucions Generals de Catalunya. El 13 de
desembre de 1311 la presenta a la Cort Reial de la ciutat, en
una cèdula de paper llegida pel notari Guillem de Quer, davant
de Pere de Prat, jutge ordinari; Pere de Portaigüera, sotsveguer de
Girona, i Bernat Estruç, batlle de Girona, i dels testimonis Gui-
llem de Déu i Guillem, el seu fill, jurisperits, i Berenguer de Devesa
i Pere Escrivà, de Girona. El 15 de desembre de 1311 la presenta
davant de Guillem de Santmartí, draper de Girona, i Ramon de
Sala, jurats, en presència de Guillem de Verdera i Ponç Pere,
de Girona. El mateix dia, davant de Guerau d’Abadia, jurisperit de
Girona, en presència dels testimonis Ramon Dolça, de Palau-sator;
Arnau Barrera, de Salt, i Arnau de Terrades. Pere de Portaigüera,
en nom del noble Bernat Guillem de Portella, veguer de Girona
i Besalú, i Bernat Estruç, amb els testimonis Ramon de Pujals i
Arnau Russi, saig de Girona, i amb consell de Pere de Prat, respo-
nen que les ordinacions i taxacions foren fetes amb la voluntat
del veguer i el batlle i el consens del jutge de Girona d’acord amb
les Constitucions Generals de Catalunya promulgades a Mont-
só i confirmades pel rei Jaume II a les Corts de Barcelona; que
es feren tenint en compte les ordinacions i taxacions de Barcelona,
i que pretenien corregir els abusos i salaris immoderats dels
notaris. No obstant això, per reverència a la dignitat reial per
la qual l’esmentat Ramon Simó de Taialà tenia en feu la notaria,
li concedeixen un termini peremptori de vint dies perquè pugui
comparèixer davant del rei o el Consistori si vol apel·lar i ordenen
fer el present document per triplicat i que una de les còpies sigui
lliurada a l’esmentat Ramon Simó de manera que li serveixi com
a apòstols (13 de gener de 1312).

Die lune quam computatur idus decembris anno Domini
millesimo CCC undecimo die vero iovis quam computatur idus
ianuarii anno prefixo.
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Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de
Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2575.
Altres numeracions: Registrado de número 28. 627 × 316 mm.

153

1311, desembre, 13

Apel·lació presentada per Berenguer Ada, escrivà de la Cort de la ciutat
de Girona, a la Cort del rei Jaume II, contra les ordinacions sobre
les escrivanies públiques i els salaris dels escrivans que Arnau
de Terrades, jurisperit de Girona; Ramon Albert de Sala, Pere de
Cabanelles, Bernat Samsó i Pere Despuig, ciutadans i jurats
de l’esmentada ciutat; Ramon Calvet, Guerau d’Abadia, Guillem de
Santmartí i Pere de Trilla, amb consell i voluntat de Bernat
Guillem de Portella, veguer de Girona i Besalú, i Pere de Prat, jutge
ordinari de Girona, feren en absència de l’esmentat Berenguer
Ada i en detriment dels seus drets i lesionant-los, segons ell.
L’apel·lació segueix el curs habitual amb la compareixença de
l’interessat davant de Pere de Prat, jutge ordinari de Girona;
de Pere de Portaigüera, sotsveguer, i de Bernat Estruç, batlle de
Girona. Es fa llegir pel notari Guillem de Quer un trasllat fet
per Besalú Burguès, notari substitut de Ramon de Taialà, d’un
instrument escrit per l’escrivà Miquel Violeta, segellat amb el
segell major de la Cort del rei Jaume amb data de 18 de febrer
de 1266, en què el rei concedia a Ada, fill de Petrolí de Castroaciolo,
ciutadà de Barcelona, l’escrivania de la Cort de Girona durant
tota la vida. A continuació, es fa llegir la cèdula d’apel·lació i
posa els seus béns sota protecció reial en presència dels testimonis
Guillem de Déu, Guillem, fill d’aquest, Berenguer de Devesa, i
Pere Escrivà, comanador. Demanats els trasllats pertinents, se’n
féu lectura davant Guillem de Santmartí, draper de Girona, i
Ramon de Sala, jurat, el dimecres 15 de desembre de 1311, en
presència dels testimonis Guillem de Verdera, draper, i Ponç Pere,
de Girona. Fou llegida també, el mateix dia, davant de Guerau
d’Abadia, en presència dels testimonis predits, i davant d’Arnau
de Terrades, jurat, el 17 de gener, davant dels testimonis Ramon
Dolça, de Palau-sator, i Arnau Barrera, de Salt, amb sol·licitud
de trasllat per part d’Arnau de Terrades. Segueix la resposta
presentada pel sotsveguer i batlle, que és llegida en presència de
Ramon de Pujals i Arnau Ros, saig de Girona, feta per Pere
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de Portaigüera, sotsveguer; Bernat de Portella, veguer, i Bernat
Estruç, batlle de Girona, i el saig de Girona, en què es fa constar
el consens a l’hora de redactar les ordinacions, les quals es feren
d’acord amb les Constitucions Generals de Catalunya a les Corts
de Montsó i van ser confirmades pel rei a la segona Cort de
Barcelona. També fan esment de la negligència de l’escrivania
de l’esmentat Ada, que compta amb dos escrivans, insuficients
en nombre i poc preparats, i dels preus abusius que s’hi cobra.

Die lune qua computabatur idus decembris anno Domini
millesimo CCC undecimo die vero iovis quo computatur idus ianuarii
anno prefixo.

Guillem de Quer, notari públic substitut de Ramon Simó de Taialà,
notari públic de Girona.

Registre específic: 2591.
Carta partida per ABC. 624 × 558 mm.

154

1312, febrer, 18

Apel·lació dels escrivans de Girona adreçada al rei contra les
ordinacions dels jurats de la Universitat de Girona amb relació
als salaris que havien de percebre d’acord amb les Constitucions
Generals de Catalunya.

Die veneris que fuit XII kalendas marcii anno Domini M CCC
undecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 114.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: Registrado de número 30, 126, 115,
26. 629 × 527 mm.

155

1312, febrer, 18

Apòstols lliurats a Berenguer Ada, notari i escrivà de l’escrivania de
la Cort Reial de Girona. Fan referència a l’apel·lació presentada
al rei pel mateix Ada en la qual refusa observar les ordina-
cions dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona sobre les
taxacions dels salaris dels escrivans i les escrivanies, fetes amb
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consentiment del batlle i jutge ordinari de l’esmentada ciutat,
d’acord amb les Constitucions Generals de Catalunya que van
ser adoptades en les Corts de Montsó i confirmades pel rei en
les Corts de Barcelona. Aquestes ordinacions obligaven a tenir
tres escrivans idonis per regir l’esmentada escrivania i les con-
siderava injustes i perjudicials. Pere de Portaigüera, sotsveguer,
i Bernat Estruç, batlle de Girona, amb el consentiment de Pere
de Prat, jutge ordinari de Girona, i a requeriment dels jurats de
Girona, l’havien comminat diverses vegades al compliment de les
esmentades taxacions.

Die veneris que fuit XII kalendas marcii anno Domini millesimo
CCC undecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1612.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 125. 448 × 464 mm.

156

1312, abril, 16

Protesta dels jurats de la Universitat de Girona amb relació a les
noves taxacions i salaris de l’escrivania de la ciutat i de les no-
taries de les quals era notari major Ramon de Taialà. Dema-
naven que el preu de les absolucions, definicions, comandes i
deutes fos de 4 sous en comptes dels 6 previstos en les es-
mentades taxacions.

Die dominica que fuit sextodecima kalendas madii anno
Domini millesimo CCC duodecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 112.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: Registrado de número 31, 112
bis. 577 × 523 mm

157

1312, juny, 23

Reconeixement atorgat per Jaspert Folcrà, Ramon Calvet, Vidal de
Vinyes, Guerau d’Abadia, Bernat d’Hospital i Pere de Bell-lloc,
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a favor de Bonanat d’Om, batlle del castell de Sobreportes, de
les lleudes que ha de percebre per raó d’aquest castell.

Actum est hoc nono kalendas iulii anno Domini M CCC
duodecimo.

Trasllat nonas marcii anno [...].
Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de Pere Maçanet, notari públic de Girona, autoritzat per
Berenguer Renau, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 115.
Altres numeracions: 128. 479 × 410 mm.

158

1312, juny, 30. Barcelona

Ordinacions atorgades per Jaume II, a súplica de Ramon de Taialà,
notari de Girona, en les quals modifica els salaris per les cartes
i instruments emesos per aquesta notaria, contra la reducció dels
preus prèviament taxats que havien sol·licitat els jurats de la
ciutat de Girona per mitjà dels seus procuradors Pere Guerau
i Pere de Prat.

Date Barchinone pridie kalendas iulii anno Domini M CCC
duodecimo.

Trasllat de 12 d’agost de 1316. Falta la part on figuraria el notari.

Registre específic: 130.
Al dors del document figura com a possible data de l’original, 1312. Altres
numeracions: 141 bis. 191 × 290 mm.

159

1313, juliol, 28

Establiment emfitèutic atorgat per Guillem de Rovira, clergue
obtentor del lloc presbiteral establert a l’església de Sant Feliu
de Girona per Arnau de Planes, sagristà segon de l’esmentada
església, difunt, a favor de Jaume Tomàs, oriünd del mas Tomàs
de Cabanes, parròquia de Constantins. Li estableix el mas
Saragatals, amb totes les honors i possessions, situat a la
parròquia de Sant Martí de Llémena. L’esmentat clergue l’havia
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comprat en frac alou, en nom del lloc presbiteral, a Berenguera,
àvia i tutora d’Albertó, fill i hereu del difunt cavaller Albert de
Bosquerons, i li havia tornat per manca de tenidors. Se salva
el dret de l’estabilient quant a terços, lluïsmes i foriscapis i altres
drets de domini directe. L’emfiteuta hauria de pagar un cens anual
consistent en una tasca dels esplets, portada a la parròquia de
Sant Martí de Llémena, i 21 sous i 1 diner de tern s’han de lliurar
a l’alberg que Guillem de Rovira tenia a Girona; 10 sous i 7 diners
per Nadal i 10 sous i 6 diners per Sant Feliu. Aquest cens era
el resultat de la reducció de tots els censos i tributs que antigament
pagava el mas: una mesura de forment, dos mesures d’ordi, dos
mesures de civada, una perna del millor porc o 2 sous, dos parells
de gallines, dotze ous, quatre formatges, un rost o 12 diners i
2 diners, mitja quartera de vi de trascol, tres circulis tempore
trecolandi i altres serveis per les obres, joves, tragines i moligia.
L’esmentat Jaume, que era home propi de Guillem de Rovira i
de l’abat d’Amer a parts iguals, queda absolt de l’abat i es fa home
propi del primer i promet fer contínua residència en el mas i
prestar-li homenatge. Guillem de Socarrats, sagristà segon de Sant
Feliu, a qui pertocava la col·lació de l’esmentat benefici presbiteral,
expressa el seu consentiment.

Actum est hoc quinto kalendas augusti anno Domini M CCC
tertiodecimo.

[Guillem] de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de
[Ramon Simó de Taialà].

Registre específic: 840.
Carta partida per ABC. 439 × 245 mm.

160

1313, octubre, 2

Contracte d’aprenentatge entre Martí Ruïc, de Pau, i la seva esposa
Dolça, i Pere Torró, sabater de Castelló, per tal que el seu fill
Guillem s’estigui amb ell durant quatre anys i aprengui l’ofi-
ci de sabater. L’esmentat Pere l’hauria de proveir de menjar,
beure i vestit. A canvi, els seus pares prometen donar-li anual-
ment 15 mitgeres d’ordi segons mesura de Castelló i 25 sous
melgoresos.

Actum est hoc VI nonas octobris anno Domini M CCC
terciodecimo.
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Bernat de Jonquer, notari públic de Castelló.

Registre específic: 117.
Altres numeracions: 118, 130. 104 × 307 mm.

161

1313, octubre, 7. Barcelona

Testament de Sança, filla de Ferrer de Vilamajor, ciutadà de Barcelona,
i de la seva esposa Romia, difunts, en el qual escull com a
marmessors Jaume Boscà i Bernat Martí, corretger de Barcelona.
Mana pagar tots els deutes que pogués tenir i deixa, en total,
25 lliures de moneda barcelonesa de tern per a la seva ànima
i sepultura. Vol ser enterrada al cementiri de l’església del monestir
de Sant Antoni, de l’orde de Santa Clara, al qual deixa 100 sous
amb la condició que l’abadessa i el convent l’acceptin com a
germana i li donin hàbit del seu orde; altrament, deixa el seu
cos al cementiri de l’església de Santa Maria del Mar a la qual
assigna 15 sous tant si hi era sebollida com si no, més els 100
sous anteriors en cas afirmatiu. Deixa diners a cadascuna de
les obres de la seu de Barcelona, als frares predicadors de
Barcelona, a l’església del Carme i al Pont del Llobregat, a cada
hospital dels pobres de Barcelona, a la Casa de Malalts de
Barcelona, i a cada marmessor; a Pere de Vilamajor, el seu germà;
a Pere, fill seu; a Guillema, filla de Jaume Vidal; a l’esposa de
Bernat d’Olivera, germana de Jaume Boscà, i al fill de Bernat
Martí, el seu marmessor. El document conté un memorial per
distribuir 100 sous més i ordena destinar la resta als pobres i
a misses, a parts iguals. Llega a Avinent, germana seva, en dret
de violari, els fruits del lloguer d’un obrador que té una dona
que viu en un altre obrador de la testadora i el de les cases on
viu. Deixa a Bonjorn, germana seva, en dret de violari, la part
i dret que l’esmentada Bonjorn tenia en les cases i obradors que
foren de llurs pares (Bonjorn n’havia fet donació a la testadora).
A la seva mort, hauria de passar a Maria, germana seva, hereva
de tots els béns restants.

Actum est hoc Barchinone nonis octobris anno Domini
millesimo trecentesimo tetradecimo.

Pere de Quadres, notari públic de Barcelona per autoritat reial per
llegat de Pere de Mont, difunt connotari seu, d’una cèdula en poder
del notari de Barcelona Berenguer Gomar, difunt.
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Registre específic: 116.
Altres numeracions: 129. 424 × 548 mm.

162

1313, octubre, 13

Capbreu a favor del monestir de Sant Miquel de Cruïlles i el seu prior,
que conté les següents capbrevacions:

1. 1313, octubre, 13

Pere Pons, de Rupià, declara a favor de Bernat Roig, prior de l’esmentat
monestir, que posseeix una feixa de terra situada al lloc anomenat
Part de G[uitart]. A orient afronta amb una tinença de Jaume
Cebrià i a occident, amb una altra de Berenguer Soler. Presta
la tasca i el braçatge dels esplets i la sisena part és alou fiscal.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 779

2. 1313, octubre, 13

Berenguer de Candell declara que posseeix tres peces de terra. La
primera, una feixa al lloc anomenat Colomer, afronta a orient
amb una tinença del declarant; a occident, amb la terra
d’Alexandre, i a cerç, amb la tinença de Guillem de Candell. La
segona, un quadre situat al lloc anomenat les Peres, afronta a
orient i migdia amb una tinença del declarant; a occident, amb
la tinença de Pere Can[...], i a cerç, amb la de Berenguer Vilar.
La tercera, una feixa a la parròquia de Sant Martí de Cassà al
lloc anomenat la vall de Candell, afronta a orient amb una tinença
del declarant i a occident amb la tinença de Jaume Ametller.
Presta un cens anual de 6 diners barcelonesos per Sant Miquel,
la tasca, el braçatge i un ànec per Sant Feliu cada tres anys.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 793.
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3. 1313, octubre, 13

Arnau Bernat, de Rupià, capbreva la meitat d’un camp vers la part
de cerç. A orient afronta amb la via pública i a occident amb
el torrent. Presta la tasca i el braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 792.

4. 1313, octubre, 13

Jaume Saguàrdia, de Rupià, confessa que té una feixa de terra al lloc
anomenat les Feixes. A orient afronta amb la via pública i a
migdia amb la tinença del declarant. Presta la tasca, el braçatge
i un cens d’un ànec per Sant Feliu cada tres anys.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 791.

5. 1313, octubre, 13

Pere Bernat, de Rupià, admet que posseeix un camp al lloc anomenat
Bencisclen. A orient afronta amb la tinença de Bartomeu Dolç
i a occident, amb la de Bernat Berenguer. Presta la tasca i el
braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 790.

6. 1313, octubre, 13

Bernat Berenguer, de Rupià, manifesta que té la tercera part d’una
feixa proindivís amb el mas Solers, situada a la mateixa
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parròquia. A orient, afronta amb la via pública i a migdia, amb
una tinença del declarant. Presta la tasca, el braçatge i un cens
anual d’una gallina, una fogassa i mitja quartera de vi per Tots
Sants.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 789.

7. 1313, octubre, 13

Berenguer Ferrer, de Rupià, confessa que posseeix una vinya al lloc
anomenat la Roca. A orient, afronta amb la tinença de Guillem
Miquel i a occident, amb la de Pere Ramon de Brancós i Berenguer
de Brancós. Presta la tasca i el braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 788.

8. 1313, octubre, 13

Pere Vidal, de Rupià, capbreva una feixa situada al lloc anomenat Rec
Mitjà. A orient, afronta amb una terra del declarant; a occident,
amb el rec Mitjà, i a migdia, amb la tinença de Guillem Pagès.
També té una feixa situada a Parlavà, al lloc anomenat Cigan.
A orient afronta amb la vinya de Guillem Julià i a migdia, amb
la via pública. Per la primera, presta tres mesures dels esplets
per les nou primeres mesures collides i dues mesures per la resta
de la collita. Per la segona, presta la tasca, el braçatge i un cens de
dos diners i òbol el primer any i de tres diners barcelonesos de tern
l’any següent.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 787.
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9. 1313, octubre, 13

Joan Pradell, de Rupià, confessa que té una feixa de terra situada al
lloc anomenat coll de Pubel. A orient i occident afronta amb la
tinença de Pere Berenguer. Presta tres mesures dels esplets per
les nou primeres mesures collides i dues per la resta de la collita.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 780.

10. 1313, octubre, 13

Guillem Comte, de Rupià, reconeix que té una feixa i un quadre de
terra situats al lloc anomenat Agual i una feixa de terra al lloc
anomenat Sobrevila. El quadre de terra d’Agual afronta a orient
amb la coromina del Temple i a occident, amb la propietat de
Guillem Coston. La feixa afronta a orient amb la tinença de
Guillem Domènec i a occident, amb la de Pere Berenguer. La
feixa de Sobrevila, a orient, afronta amb la tinença de Pere de
Font i a occident, amb terres del mas Solers. També reconeix
que posseeix terres i una vinya al mateix lloc pel bisbe de Girona
i el monestir conjuntament. A orient afronten amb la terra de
Guillem Coston i a occident amb la de Pere Maimó. Per totes
les feixes presta la tasca i el braçatge i per la de Sobrevila, a més,
un cens d’una gallina i una fogassa per Tots Sants.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 781.

11. 1313, octubre, 13

Maria [Codina], de Rupià, capbreva una vinya situada al lloc
anomenat Fontanella. A orient, afronta amb la tinença de Bernat
Talòs i a occident, amb la de Bernat Ferrer. Presta la tasca i el
braçatge, un cens d’una gallina, una quartera de vi i una fogassa
per Tots Sants.
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Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 782.

12. 1313, octubre, 13

Ermessenda Ferrer, de Rupià, confessa que té una vinya conjuntament
pel monestir de Sant Miquel de Cruïlles i el de Santa Maria d’Ullà.
A orient, afronta amb la tinença de Pere Pons i a occident, amb
la de Bernat Babotí. Presta la tasca i el braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 783.

13. 1313, octubre, 13

Pere Alofred, de Rupià, declara que posseeix un tros de terra situat al
lloc anomenat Bon Fusell. Presta tres mesures dels esplets per les
nou primeres mesures collides i dues mesures per la resta de la collita.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 784.

14. 1313, octubre, 13

Pere Ferrer, de Rupià, confessa que té un quadre de terra situat al
lloc anomenat la Roca. A orient, afronta amb el camí i a occident,
amb terres del declarant. Presta la tasca i el braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 785.
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15. 1313, octubre, 13

Pere Rupiana, de Rupià, admet que té un farraginar situat al lloc
anomenat Sobrevila. A orient, afronta amb el camí i a occident,
amb la terra que el declarant té pel monestir. També posseeix
una feixa al mateix lloc, la qual a orient afronta amb el farraginar
anterior i a occident, amb una tinença del declarant. Pel
farraginar presta un cens de 6 diners barcelonesos per Nadal i
per la feixa, el quart i el braçatge.

Actum est hoc III idus octobris anno Domini M CCC
tertiodecimo.

Francesc Sans, notari públic de Rupià.

Registre específic: 786.

16. 138[8], febrer, 26. Rupià

Elisenda, vídua de Pere Folcot, difunt, com a tutora del seu fill
Berenguer, capbreva a favor de fra Pere de Llapart diverses pos-
sessions. En primer lloc, una feixa de terra situada a Rupià, al
lloc anomenat Agual, de tres vessanes i mitja d’extensió. A orient,
afronta amb l’honor d’Elisenda de Guàrdia, àlies Figueres; a
migdia, amb l’honor de Guillem Rupiana; a occident, amb l’honor
del mas de Pere Berenguer, difunt, mitjançant marge, i a cerç,
amb la via que va de Rupià a la Pera, mitjançant torrent. Presta
la tasca i el braçatge. En segon lloc, un quadre de terra al mateix
lloc que l’anterior, de prop d’una vessana d’extensió. A orient,
afronta amb una coromina, i a occident i cerç, amb l’honor de
Sibil·la, esposa de Ramon Esponellà, àlies Rupiana. Presta la
tasca i el braçatge. En tercer lloc, una feixa situada al lloc ano-
menat Sobrevila, d’una vessana i dos saions d’extensió. A orient,
afronta amb l’honor de l’hereu del mas de Font, mitjançant via
pública; a migdia i occident, amb l’honor del mas Solers, i a
cerç, amb l’honor de Pere Berenguer. Presta el quart, el braçatge
i un cens d’una gallina i una fogassa en diners o forment per
Tots Sants, terços, lluïsmes i foriscapis. En quart lloc, a favor
de l’esmentat priorat i pel bisbe de Girona per meitats proindivises,
una feixa de terra situada al lloc anomenat Agual, de dues
vessanes i mitja d’extensió. A orient i migdia, afronta amb l’honor
d’Antoni Negre, de Rupià, i a occident i cerç, amb l’honor de
Bernat Maimó. Presta la tasca i el braçatge.
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[Actum est hoc Rupiani] vicesimo sexto febroarii anno a na-
tivitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo [octavo].

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 795.

17. 1388, febrer, 27. Rupià

Jaume de Guàrdia, de Rupià, declara a favor de fra Pere de Llapart
que posseeix una feixa situada al lloc anomenat les Feixes, de
tres vessanes d’extensió. A orient, afronta amb el camí públic;
a migdia, amb l’honor que el declarant té per la Casa d’Aiguaviva
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, i a occident i cerç, amb
l’honor que té la capellania de Sant Vicenç de Rupià, mitjançant
marge. Presta dues tasques i, cada tres anys, un cens d’un ànec
per Sant Miquel de setembre, a més de terços, lluïsmes, foriscapis
i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani vicesima septima febroarii anno a
nativitate Domini millesimo tricentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 796.

18. 1388, febrer, 27

Sibil·la, hereva i senyora útil del mas Rupiana d’Avall, esposa de Ramon
Esponellà, àlies Rupiana, de Rupià, reconeix que té un farraginar
d’una vessana d’extensió. A orient i cerç, afronta amb les vies
públiques; a migdia, amb l’honor del mas Solers, i a occident, amb
l’honor que la declarant té per l’esmentat priorat. Presta un cens
anual per Nadal de 6 diners barcelonesos de tern. També té una
feixa de terra de dues vessanes, la qual a orient afronta amb el
farraginar anterior; a migdia, amb l’honor del mas Solers; a
occident, amb l’honor que la declarant té pel comanador de la Casa
d’Aiguaviva, i a cerç, amb un viaró que va de Rupià a Púbol. Presta
el quart i el braçatge per aquesta última terra i terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe per ambdues peces.
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Actum est hoc Rupiani die vicesima octava febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 799.

19. 1388, febrer, 27. Rupià

Gueraula, filla i hereva del difunt Berenguer Joan, de Rupià, esposa
de Bernat Garriga, del mateix lloc, admet a favor de fra Pere de
Llapart que té una vinya situada a Rupià, al lloc anomenat Part
de Guitart, d’una vessana i mitja d’extensió. A orient, afronta
amb l’honor de Pere Canabriels; a migdia, amb l’honor de Guillem
Rupiana; a occident, amb l’honor que la declarant té en franc
alou, i a cerç, amb l’honor de l’hereu del difunt Pere Castellona,
de Rupià. Presta la tasca i el braçatge per cinc parts de la vinya
i la sisena part és lliure d’agrers i censos. Conjuntament, paga
terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima octava febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 800.

20. 1388, febrer, 28. Rupià

Bernat Jordà, del lloc de Brancós de la parròquia de Rupià, accepta
a favor de fra Pere de Llapart que té un quadre de terra plantat
de vinya, situat al lloc anomenat el Sitjar, d’una vessana
d’extensió. A orient, afronta part amb l’honor de Berenguer de
Guàrdia, de Rupià, i part amb l’honor alodial del declarant; a
migdia i occident, amb l’honor de Bernat Mestre, de Parlavà, i
a cerç, amb l’honor de Berenguer Pons, de Rupià. Presta dues
tasques, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima octava febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.
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Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 797.

21. 1388, febrer, 28. Rupià

Guillem Moner, del lloc de Mas de la parròquia de Rupià, manifesta
que posseeix una feixa situada al lloc anomenat Bon Fusell, de
dues vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor que el
declarant té pel bisbe de Girona; a migdia, amb l’honor de Bernat
Salvador; a occident, part amb l’honor de Bernat Salvador i part
amb l’honor de Berenguera Virgil, i a cerç, amb l’honor de Joan
Jordà, de Brancós. Presta dues tasques, terços, lluïsmes, foriscapis
i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima octava febroarii anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 798.

22. 1388, febrer, 29. Rupià

Berenguer de Pere Berenguer, de Rupià, capbreva a favor de fra Pe-
re de Llapart una feixa situada al lloc anomenat Sobrevila.
A orient, afronta amb la via pública; a migdia, amb l’honor
que el declarant té pel bisbe de Girona, i a occident i cerç, amb
l’honor del mas Solers. Presta la tasca i el braçatge i un cens
cada tres anys d’una gallina, una fogassa i mitja quartera de
vi per Tots Sants a part de terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima nona februarii anni
bisextilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo octavo.

És còpia simple.

Registre específic: 806.
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23. 1388, febrer, 29. Rupià

Berenguer Mir, de Rupià, declara a favor de fra Pere de Llapart que
té una feixa al lloc anomenat Fontanella, de mitja vessana
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del declarant; a migdia
i occident, amb l’honor de Pere Ferrer, i a cerç, amb l’honor de
Pere Pagès, de Rupià. Presta la tasca i el braçatge i un cens d’una
gallina, una quartera de vi i una fogassa per Tots Sants a més
de terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.
També té un camp al lloc anomenat Llentiscle, de dues vessanes
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor de Bernat Salvador; a
migdia, amb l’honor que el declarant té pel bisbe de Girona; a
occident, amb l’honor del mas de Pere Berenguer, i a cerç, amb
l’honor que el declarant té pel benefici de Sant Esteve de Rupià.
Presta la tasca i el braçatge i terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima nona febroarii anni
bisextilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 803.

24. 1388, febrer, 29. Rupià

Guillem Rupiana, de Rupià, accepta a favor de fra Pere de Llapart que
posseeix una feixola de terra al lloc anomenat Agual, d’una vessana
d’extensió, per la qual passa un camí. A orient, afronta amb l’honor
del mas Figueres; a migdia, part amb l’honor que el declarant té
per la Casa d’Aiguaviva i part amb la de Sibil·la Rupiana; a
occident, amb l’honor del mas de Pere Berenguer, i a cerç, amb
l’honor del mas Comte. També té un quadre de terra situat a
Parlavà, al lloc anomenat Part de Guitart, d’una vessana i mitja
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor de Bartomeu Pegem; a
migdia, amb la del mas Dalmau; a occident, amb l’honor de Pere
Basseny, i a cerç, part amb l’honor d’Elisenda Morera, part amb
la de Francesc Maciot, domer de Parlavà, part amb la de Pere Vidal,
de Rupià, i part amb la de l’altar de Santa Maria de Rupià. Presta
dues tasques per cadascuna de les possessions i terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe.
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Actum est hoc Rupiani die vicesima nona febroarii anni
bisextilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 802.

25. 1388, febrer, 29. Rupià

Guillem Massoner, de Rupià, capbreva a favor de fra Pere de Llapart
una vinya situada al lloc anomenat la Roca, de dues vessanes
d’extensió. A orient i migdia, afronta amb l’honor de Joan Jordà;
a occident, part amb l’honor de Joan Jordà i part amb l’honor
del mas Peramon de Rupià, i a cerç, amb l’honor d’Arnau Mestre,
de Parlavà. Presta dues tasques dels esplets i terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die vicesima nona febroarii anni
bisextilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 801.

26. 1388, març, 2. Rupià

Guillema, hereva i senyora útil del mas Solers, esposa de Joan Albert,
àlies Solers, de Rupià, confessa a favor de fra Pere de Llapart
que posseeix una feixa de terra al clos del mas, de cinc saions
d’extensió. A orient, afronta amb un pradell que té pel bisbe de
Girona; a migdia, amb el clos del mas Font; a occident, amb
el camí, i a cerç, amb l’honor que la declarant té pel bisbe de
Girona. També té una feixa situada al lloc anomenat Sobrevila,
de mitja vessana d’extensió. A orient, afronta amb la via pública;
a migdia, amb l’honor del mas de Pere Berenguer; a occident
amb l’honor que la declarant té pel bisbe de Girona, mitjançant
marge, i a cerç, amb l’honor del mas Comte, de Rupià. Presta
dues tasques per cadascuna de les feixes, a més d’un cens de
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dues terceres parts d’una gallina i dues terceres parts d’una
fogassa per Tots Sants per la segona feixa. A part, presta terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die secunda marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 804.

27. 1388, març, 4. Rupià

Elvira, esposa de Bernat Jordà, i Bernat Jordà, avi de Joan Jordà, del
lloc de Brancós a la parròquia de Rupià, reconeixen a fra Pere
de Llapart la tinença d’una terra situada a Rupià, al lloc anomenat
Corbera de Puigdalba, part conreada i part erma, de dues vessanes
d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del mas Masdéu; a migdia,
part amb l’honor d’en Maimó, de Brancós, i part amb l’honor
de Bernat Sastre; a occident, amb l’honor del mas Corretger,
mitjançant torrent; i a cerç, amb l’honor de Pere Ramon. Presta
dues tasques, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe.

Actum est hoc Rupiani die quarta martii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 805.

28. 1388, març, 4. Rupià

Margarida, vídua de Guillem de Candell, difunt de Rupià, com a tutora
de Francesc, llur fill, reconeix a fra Pere de Llapart que té una
feixa situada al lloc anomenat Colomer, de tres saions d’extensió.
A orient i migdia, afronta amb l’honor que l’esmentat pupil té
pel bisbe de Girona; a occident, amb l’honor de Jaume Sesplanes,
i a cerç, amb l’honor de Cília Canadella. A més, té un quadró de
terra al lloc anomenat les Peres, de sis saions d’extensió. A orient
i migdia, afronta amb l’honor que té pel bisbe de Girona; a
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occident, amb l’honor de Jaume Sesplanes, i a cerç, amb el de
Joana, esposa de Guillem Rosalí. Presta un cens de 6 diners per
Sant Miquel i terços, lluïsmes i foriscapis.

Actum est hoc Rupiani die quarta marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 807.

29. 1388, març, 4. Rupià

Francesc Perull, de Rupià, reconeix a fra Pere de Llapart que posseeix
un quadre de terra situat al lloc anomenat Pedrera, d’una ves-
sana d’extensió. A orient afronta amb l’honor de Ramon Alons;
a migdia, amb l’honor que el declarant té per la Casa d’Aigua-
viva; a occident, amb l’honor de Pere Ferrer, d’Ullastret, i a cerç,
amb l’honor que el declarant té pel benefici instituït a l’altar
de Sant Esteve de Rupià per Arnau, bisbe de Girona. Presta dues
tasques, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe.

Actum est hoc Rupiani die quarta marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 808.

30. 1388, març, 4. Rupià

Guillem Moner, del lloc de Mas de la parròquia de Rupià, manifesta
a favor de fra Pere de Llapart que té terres situades al lloc de
Camp des Paret, antigament anomenat el Torrent, de dues
vessanes d’extensió. A orient afronta amb el camí; a migdia i
cerç, amb l’honor que el declarant té pel bisbe de Girona, i a
occident, amb el torrent. Presta la tasca i el braçatge, terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Rupiani die quarta marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.
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Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 809.

31. 1388, març, 4. Rupià

Pere Pagès, de Rupià, capbreva a favor de fra Pere de Llapart quatre
possessions. La primera, unes cases amb era i eixida situades
al Portal d’Avall, de mitja vessana d’extensió en total. A orient
i cerç, afronta amb el torrent; a migdia, amb el camí, i a occident,
amb l’honor de Guillem Tomàs. Presta un cens per Sant Miquel
d’un parell de gallines. La segona, una feixa de terra situada a
Rupià, al lloc anomenat rec Mitjà, de tres vessanes d’extensió.
A orient, afronta amb la via pública; a migdia, amb l’honor de
Bernat Sastre; a occident, amb l’honor del mas Teixidor, i a cerç,
part amb l’honor de Jordà d’Appiliariis, part amb l’honor de
Bernat Sastre i part amb el que el declarant té pel prior d’Ullà.
La tercera, una feixa de terra al lloc anomenat les Peres, de dues
vessanes d’extensió. A orient, afronta amb la via pública; a mig-
dia, part amb la via pública i part amb l’honor de Bernat Solers,
i a cerç, part amb l’honor del mas Sant Pol i part amb la de
l’esmentat Solers. La quarta, una feixa a Parlavà, situada al lloc
anomenat Part de Guitart, de dos saions d’extensió. A orient,
afronta amb l’honor del declarant; a migdia i occident, amb
l’honor de Pere Cambriels, de Rupià, i a cerç, amb l’honor de
Joan Jordà, de Brancós. Presta la tasca i el braçatge per les tres
últimes i terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe per totes quatre.

Actum est hoc Rupiani die quarta marcii anno a nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo.

Francesc Guinard, notari públic de Rupià per autoritat del bisbe,
substitut de l’hereu de Guillem Ponç, difunt.

Registre específic: 810.

32. 1571, desembre, 31. Ultramort

Anna, esposa de Miquel Tomàs de Plaça, pagès d’Ultramort, amb
consentiment i voluntat del seu marit, declara que Josep de
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Balaria, resident de la Cúria Romana i cambrer del monestir de
Sant Miquel de Fluvià, i de Valentí Guillem, teixidor de draps
de lli d’Ultramort, com a procurador substitut de Sebastià Biet,
canonge de la seu de Girona, el qual representa el cambrer de
Sant Miquel de Fluvià, posseeix una feixa de terra a Santa Coloma
de Matella anomenada feixa Dayna, de tres vessanes d’extensió.
A orient, afronta amb l’honor de Joan Cebrià, pagès d’Ultramort,
amb la riera; a migdia, amb l’honor de Quirze Borràs, pagès del
mateix lloc; a occident, amb l’honor que resta al declarant, i a
cerç, amb el camí. Tenia aquesta feixa per revenda feta per Pere
Rufí, notari difunt de la Pera, qui, al seu torn, la tenia per venda
a carta de gràcia de Joan Tomàs, pagès d’Ultramort. La
capbrevació es duu a terme d’acord amb la sentència de Galceran
Nató, notari i jutge ordinari de Rupià, dictada el 14 de febrer
de 1571 sobre la causa que enfrontava Valentí Guillem, com a
procurador de l’esmentat cambrer, i la declarant. Presta una tasca.

Actum est hoc in loco de Ultramorte die tricesima prima et
ultima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo secundo.

Galceran Nató, notari públic i senyor útil de l’escrivania de Rupià,
per autoritat del bisbe de Girona.

Registre específic: 794.
Són vuit pergamins cosits. 3.545 × 379 mm.

163

1314, juliol, 13

Reducció de cens atorgada per Guillem de Rovira, clergue de Sant
Feliu de Girona, obtentor del lloc presbiteral fundat per Arnau
de Planes, difunt sagristà segon de l’església de Sant Feliu de
Girona, a favor de Berenguer de Vall, de la parròquia de Sant
Martí de Llémena, home seu pel mas anomenat de Vall. Fins al
moment, l’esmentat mas prestava un cens de 3 sous i 6 diners
barcelonesos de tern per Sant Feliu; 3 sous i 6 diners per Nadal;
dues mesures d’ordi, dues de civada i una de blat per Sant Feliu;
mitja quartera de vi de trascol i un menjar de batlle per Sant
Vicenç, i un rusc per la festa de Pentecosta o bé 12 diners, 5
obres, 5 joves i les tragines acostumades, lloçol i moltura. El cens
queda reduït a 23 sous barcelonesos de tern anuals, la meitat
per Nadal i la meitat per Sant Vicenç. Haurien de continuar
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pagant les tasques acostumades, terços, lluïsmes i foriscapis,
remences i altres drets de domini directe.

Actum est hoc III idus iulii anno Domini M CCC quartodecimo.

Jaume Tresfort, notari públic substitut de Ramon Simó de Taialà,
notari públic de Girona.

Registre específic: 119.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 132. 414 × 243 mm.

164

1315, gener, 8

Heretament atorgat per Maria, esposa de Guillem de Font, de Pineda,
parròquia de Sant Julià del Mont, a favor del seu fill Pere. Li
dóna el mas de Font amb honors, possessions i béns mobles i
immobles, que té per Bernat de Montpalau i [...], amb la clàusula
que en continuarà essent senyora juntament amb ell, mentre
visqui. Posat que no poguessin conviure, se’n reserva la meitat
i en reté 10 sous per al seu enterrament com era costum a la
parròquia. A més, el beneficiari hauria de dotar Guillema, Maria
i Agnès, filles de la donant, amb els béns del mas i donar 20
sous a Guillem i Ramon, altres fills seus, en concepte d’heretat
i llegítima paterna i materna.

Actum est hoc VI idus ianuarii anno Domini M CCC
quartodecimo.

Ramon de Prat, notari públic de Besalú.

Registre específic: 120.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 133. 272 × 228 mm.

165

1315, maig, 25. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Jaume II a favor de la ciutat de Girona i,
en nom d’aquesta, a Berenguer Renall, jurisperit, i Bernat de
Banyoles, ciutadà de Girona, com a procuradors i síndics de
la ciutat, presents; a Martí de Sitjar, el mateix Berenguer Renall,
Jaume de Bell-lloc, Pere Marcó, Francesc de Santfeliu i Pere
Bertran, com a jurats de la ciutat, i a tots els ciutadans i
habitants de Girona i suburbis. Els concedeix enfranquiment
de quèsties, toltes, forces, serveis pecuniaris, préstecs i de lleu-
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des, peatges, mesuratges, usatges, pontatges i pesatges sobre
mercaderies i béns per tot el domini del rei a Aragó, València
i Catalunya.

Datum Barchinone octavo kalendas iunii anno Domini millesimo
CCC quintodecimo.

Bernat de Serradell, escrivà i notari per tot el domini del rei.

Registre específic: 126.
Altres numeracions: Registrado de número 35, 138. 390 × 610 mm.

166

1315, maig, 27. Barcelona

Àpoca atorgada pel rei Jaume II a favor de Berenguer Renall i Bernat
de Banyoles, ciutadans, procuradors i síndics de la Universitat
de Girona, en la qual reconeix que ha rebut, del seu tresorer
Pere Martí, 40.000 sous barcelonesos de tern, per raó de l’en-
franquiment de quèsties, toltes, forces i altres servituds reials
i veïnals i de tota lleuda, peatge, mesuratge i pesatge, d’acord
amb un privilegi atorgat el 25 de maig de 1315 a favor de la
ciutat de Girona.

Datum Barchinone sexto kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo quintodecimo.

Registre específic: 127.
Altres numeracions: Registrado de número 34, 139. 175 × 267 mm.

167

1315, maig, 28. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Jaume II a favor de la Universitat de Girona,
a súplica d’aquesta, en el qual concedeix que en el moment que
s’elegeixin els jurats i consellers s’escullin dos prohoms o
sobreposats que s’ocupin de les vies, places i clavegueres
públiques i que facin executar per autoritat reial tot allò que sigui
d’utilitat i d’interès comú. Mana al batlle de la ciutat que faci
complir les disposicions dels esmentats prohoms.

Datum Barchinone quinto kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo quintodecimo.

Registre específic: 125.
Altres numeracions: Registrado de número 33, 125, 137. 188 × 244 mm.
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168

1315, juny, 5. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Jaume II, el 5 de juny de 1315, del
privilegi concedit per Jaume I a la ciutat de Girona, el 12 d’abril
de 1232, de franquesa de lleuda, peatge, portatge, usatge, tolta,
consuetud i pesatge per a tots els llocs del domini reial.

Datum Barchinone nonas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo quintodecimo.

Reparatio scriptura datum Barchinone vicesima septima die au-
gusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octavo.

Bernat Miquel.
Trasllat de 26 d’agost de 1408. Miquel Pere, notari per autoritat reial,
substitut de Jaume de Campllong, difunt notari de Girona, de la
reparatio scripturae ordenada pel rei Martí el 27 d’agost de 1408,
a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat per pèrdua de l’original.
Testifiquen els notaris Bernat de Soler i Bernat Ferran, per decret
de Joan Ferrer, jutge ordinari de la vegueria i batllia de Girona.

Registre específic: 1872.
Altres numeracions: Registrado de número 132. 434 × 498 mm.

169

1315, juny, 5. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Jaume II, el 5 de juny de 1315, del
privilegi concedit per Jaume I a la ciutat de Girona, el 12 d’abril
de 1232, de franquesa de lleuda, peatge, portatge, usatge, tolta,
consuetud i pesatge per a tots els llocs de domini reial.

Datum Barchinone nonas iunii anno Domini M CCC XV.

Bernat Miquel.
Reparatio scripturae manada pel rei Martí I el 27 d’agost de 1408,
a petició dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona.

Registre específic: 1875.
Inscripció: In gratiarum XVII. 300 × 573 mm.

170

1315, setembre, 29

Venda atorgada per Ramon Barceló, de la Móra, parròquia de
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Viladasens, la seva esposa Guillema i Castelló Barceló, pare de
l’esmentada Guillema a favor de [...], de la Móra, i de la seva
esposa Maria, de dues peces de terra que foren de Berenguer de
Móra, situades a les parròquies de Santa Maria de Gaüses i
Viladasens. La primera afronta a orient amb l’honor de Ramon
de Puig, i a occident, amb el de Castelló Joer, de Llampaies. La
segona afronta a orient amb l’honor de Castelló Simó, de Gaüses;
a migdia, amb la via pública, i a occident, amb l’honor dels
compradors. El preu és de 50 sous barcelonesos de tern i se salva
el dret del senyor o senyors directes als quals haurien de pagar
una tasca.

Actum est hoc III kalendas octobris anno Domini millesimo
CCC XV.

Ramon Llorenç, prevere.

Registre específic: 121.
Taques d’humitat que dificulten la lectura del document. Altres numeracions:
134. 142 × 291 mm.

171

1315, octubre, 4. Barcelona

Provisió donada pel rei Jaume II als seus oficials per tal que observin
i facin observar la concessió de franqueses feta a la ciutat de
Girona, als seus habitants i als habitants dels seus burgs, de tota
quèstia, subsidi, peatge i altres exempcions que constaven en el
privilegi de concessió.

Datum Barchinone quarto nonas octobris anno Domini millesimo
trecentesimo quintodecimo.

Registre específic: 123.
Altres numeracions: Registrado de número 36, 135. 154 × 272 mm.

172

1316

Document atorgat per Berenguer de Tapioles. Pot tractar-se d’una
venda o d’una àpoca.

Falta la part superior i la part on figuraria la datació.

[...], notari de Sant Feliu de Guíxols.
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Trasllat de Francesc Simó, notari públic substitut de Ramon Simó
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 3027.
Mal estat de conservació, afectat per fongs i en falta la part superior. Pràcticament
il·legible. 180 × 271 mm.

173

1316, abril, 28. Girona

Requeriment dels prohoms i jurats de la ciutat de Girona adreçat
als veguers, batlles, justícies, recaptadors de lleudes i peatges, i
a tots els oficials reials, per tal que observin el privilegi atorgat
pel rei Jaume II i corroborat pel primogènit que concedia a la
ciutat de Girona i als seus habitants franquesa de lleuda, peatge,
mesuratge, usatge, pontatge i pesatge sobre tots els béns per tot
el domini reial, és a dir, Aragó, València i Catalunya, donat a
Barcelona el 25 de maig de 1315, i que l’apliquin en les persones
de Bonanat de Puig; Berenguer, el seu fill, i Berenguer Elis,
mercaders i ciutadans de la ciutat.

Datum Gerunde IIII kalendas madii anno Domini millesimo
CCC sextodecimo.

Briciimundi de Palol, lloctinent de Bernat Terrell, notari públic de
la cort, vegueria i batllia de Girona.

Registre específic: 124.
Havia portat el segell de la ciutat. Altres numeracions: Registrado de número
37, 136. 586 × 393 mm.

174

1316, agost, 21

Debitori atorgat per Bernat Ros, blanquer de Girona; Guillema, la seva
esposa; Bernat Celrà, blanquer del burg de Sant Pere de Galligants
de Girona, i Pere, fill de Pere de Ramada, blanquer del mateix
burg, a favor d’Astruga, esposa de Bernat de Corçavell, cavaller,
en la qual confessen que han rebut en comanda 400 sous
barcelonesos de tern i prometen tornar-los quan la interessada
o els seus hereus ho vulguin.

Actum est hoc XII kalendas septembris anno Domini M CCC
sextodecimo.
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Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 128.
Altres numeracions: 140. 123 × 258 mm.

175

1318, febrer, 6

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Berenguer Martí,
de la Móra, parròquia de Viladasens, amb Francesc Borrell, de
Raset, parròquia de Cervià. Berenguer Martí dóna al futur espòs
de la seva filla per raó de matrimoni, amb aprovació d’aquesta,
850 sous barcelonesos de tern, dos jocs de roba de llit, un cofre
amb complements i dos vestits perquè ho tinguin conjuntament
i després d’ells, els fills del matrimoni. Si no hi havia fills i
Berenguera precedia en la mort el seu marit, aquest tindria dret
a 300 sous del dot, Berenguera podria fer testament i les seves
voluntats de 200 sous i de la roba de cambra que tingués, i la
resta tornaria al donant o al seu hereu. Francesc ofereix en
donació propter nuptias 850 sous dels seus béns amb unes
condicions semblants. Pels 850 sous del dot i pels 300 que hauria
de rebre l’esposa en cas de mort, obliga les honors i possessions
que té pel cambrer de Sant Pere de Galligants (800 sous), les
que té per Bernat d’Escala, ciutadà de Girona, i la seva esposa
Agnès (50 sous) i béns mobles (300 sous). Mentre no li fossin
pagades aquestes quantitats, Berenguera podria tenir l’usdefruit
dels béns. Si li calgués sortir del domini, l’hereu hauria de pagar
els 50 sous de remença.

Actum est hoc VIII ydus februarii anno Domini millesimo CCC
XVII.

Guillem Mallol, clergue, escrivà jurat de Cervià.

Registre específic: 131.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 142. 238 × 265 mm.

176

1318, febrer, 15

Redempció de dona pròpia atorgada per Beatriu, abadessa del
monestir de Sant Daniel de Girona, a favor de Berenguera, filla
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de Berenguer Martí, de Viladasens. A canvi, rep 2 sous i 8 diners
barcelonesos. Signa Bernat de Pera, com a procurador del
monestir.

Actum est hoc XV kalendas marcii anno Domini millesimo CCC
septimodecimo.

Pere Llorenç, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 603.
Mal estat de conservació. Tinta esvanida per abrasió. 186 × 194 mm.

177

1318, juliol, 15

Sentència dictada per Guillem de Castelló, cavaller, i Bernat de
Banyoles, ciutadà, diputats per investigar els oficials remoguts
o per remoure, en la qual condemnen Guillem de Palau, antic
saig de Girona acusat de violar les ordinacions de les Corts perquè
no va tornar a assegurar la taula, a pagar 25 sous a Ferrer de
Lillet, batlle general de Catalunya, i a Guillem Bayer, el seu
procurador. No pretenen que amb aquesta sentència se’l consideri
remogut d’aquest càrrec ni d’altres que tenia.

Lata fuit hec sententia die sabbati intitulata idus iulii anno
Domini millesimo CCC octavodecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 134.
Altres numeracions: 145. 267 × 253 mm.

178

1318, juliol, 27

Donació atorgada per Ramona, filla del difunt Ramon Peretó, colteller
de Girona, a favor del seu germà Pere Peretó, també colteller de
Girona, de tot el dret que li pertocava sobre els béns dels seus
pares, per raó d’heretat i llegítima paterna i materna o qualsevol
altre dret.

Actum est hoc VI kalendas augusti anno Domini millesimo CCC
octavodecimo.
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Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 133.
Altres numeracions: 144. 179 × 226 mm.

179

1318, novembre, 8

Confessió d’home propi de Guillem de Bosc com a hereu del mas
de Bosc de Sant Martí de Llémena, a favor de Guillem de Rovira,
clergue de Sant Feliu i obtentor del benefici presbiteral fundat
per Arnau de Planes, sagristà segon de l’esmentada església.
Guillem de Bosc era home propi d’aquest benefici per la meitat
del mas i per l’altra meitat n’era del de la pabordia de Mieres.

Actum est hoc Gerunde octava die novembris anno a nativitate
Domini millesimo CCC decimo octavo.

Ramon de Peradalta, notari públic substitut per autoritat reial de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 132.
El notari va actuar en 1350 i 1396 però Guillem de Rovira va viure a principi
del segle XIV. El tipus de lletra és de finals del XIV o principis del XV i el tipus
de datació és més pròpia de la segona meitat del XIV. Tot això fa pensar en una
falsificació. Altres numeracions: 143. 149 × 237 mm.

180

1319, abril, 20. Barcelona

Promesa feta pel rei Jaume II a favor dels jurats, consellers i prohoms
de la Universitat de Girona. Els promet que l’ajuda de 5.000 sous
barcelonesos concedida per l’esmentada Universitat en auxili
de la redempció de potestats per terres que té obligades al rei de
Mallorca per una certa quantitat de diners, no ha de perjudicar
en res la concessió de franquesa de quèsties, toltes, forces o altres
serveis pecuniaris, préstecs i emprius forçats, donada a Barcelona
el 25 de maig de 1315, sinó que aquesta es manté amb plena
força i valor.

Datum Barchinone XII kalendas madii anno Domini millesimo
trecentesimo nonodecimo.

Registre específic: 136.
Altres numeracions: Registrado de número 38, 148. 178 × 329 mm.
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181

1319, agost, 7

Capitulacions matrimonials de Guillem de Palau, saig del veguer de
Girona, amb Elisenda, filla del difunt Ramon Sabater, del
Mercadal. Ambdós aporten tots els seus béns mobles i immobles
per tal de tenir-los conjuntament i, després de la mort dels cònjuges,
han de passar als fills del matrimoni. Si Guillem precedia en la
mort la seva esposa, aquest podria testar i fer les seves voluntats
amb 200 sous dels béns esmentats. Elisenda tindria l’usdefruit de
la resta mentre visqués, i a la mort d’aquesta passarien als infants,
si n’hi havia. Altrament, els béns haurien de ser venuts pels
marmessors designats pels dos esposos i els diners obtinguts
haurien de ser destinats a obres de caritat per als pobres i en remei
de les seves ànimes. Si era Elisenda qui precedia en la mort el
seu marit s’haurien de seguir unes condicions semblants. Aquestes
capitulacions es pactaren amb posterioritat al matrimoni.

Actum est hoc VII idus augusti anno Domini millesimo CCC
nonodecimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 135.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 146. 270 × 274 mm.

182

1320

Redempció de dona pròpia atorgada per Berenguer de Paba, cavaller,
a favor d’Alamanda, filla de [...] de Costa, de Sant Dalmai. A canvi,
rep 21 sous barcelonesos de tern del seu pare.

Actum est hoc XI kalendas [...] anno Domini M CCC vicesimo.

Berenguer de Mas Vidal, clergue de l’església de Sant Dalmai i notari
públic de Brunyola.

Registre específic: 139.
Altres numeracions: 151. 111 × 263 mm.

183

1320, gener, 28. Tarragona

Provisió del rei Jaume II adreçada a Bernat d’Olzet, batlle de Girona,
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on mana que sigui revocada l’ordinació de canvi dels pesos de
la ciutat perquè ha provocat moltes dissensions i escàndol i
ordena que es torni als pesos que s’usaven antigament, els quals
hauran de ser custodiats i considerats vigents.

Datum Tarrachone quinto kalendas febroarii anno Domini
millesimo trecentesimo nonodecimo.

Registre específic: 137.
Privilegi dels pesos CXXV. Altres numeracions: Registrado de número 39, 149.
164 × 353 mm.

184

1320, abril, 19

Donació inter vivos atorgada per Benvinguda, vídua de Pere de
Frigola, mercer de Girona, a favor del seu gendre Bernat Adroer,
de 20 lliures barceloneses de tern que eren part de les 30 que
li havia donat en comanda a ell i a la seva esposa Maria, filla
de la donant (document de 16 d’agost de 1314 en poder del notari
Guillem de Quer). Fa aquesta donació per remunerar els serveis
rebuts.

Actum est hoc XIII kalendas madii anno Domini M CCC
vicesimo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 141.
Altres numeracions: 153. 134 × 202 mm.

185

1320, juny, 3

Redempció d’homes propis atorgada per Beatriu, abadessa del
monestir de Sant Daniel de Girona, a favor de Berenguer de
Móra, de Viladasens, la seva esposa Guillema i els fills del
matrimoni, que havien esdevingut propis del monestir amb la
possibilitat de redimir-se mitjançant el pagament de 10 sous.
Els absolen, també, de la prestació d’una mitgera d’ordi que
pagaven en reconeixement de domini. L’abadessa reconeix que
ha rebut l’esmentada quantitat de Castelló Roquer, procurador
del monestir.

Actum est hoc III nonas iunii anno Domini M CCC vicesimo.
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Francesc Simó, notari públic substitut de Ramon Simó de Taialà,
notari públic de Girona.

Registre específic: 143.
Altres numeracions: N 800, 155. 229 × 311 mm.

186

1320, juliol, 11

Definició atorgada per Berenguer de Costa, de la parròquia de Sant
Feliu de Ventalló, i la seva esposa Peralada, a favor de Pere de
Casanova i el seu fill Bernat, de la mateixa parròquia, del batlliu
o salats que els devien tant a ells com als seus antecessors,
tenidors del mas de Costa, per les obligacions a què es va
comprometre l’esmentat Pere o els seus hereus a favor de les seves
esposes per raó del dot i donació propter nuptias, això és, la
masada de Casanova i altres honors tingudes per Pere d’Olleda
pel que fa a dues terceres parts i pel monestir de Banyoles quant
a la tercera part, o de les terres i possessions que havien comprat
als esmentats definidors o als seus antecessors, salvant els salats
i batlliu en les futures alienacions de l’esmentada masoveria.

V idus iulii anno Domini millesimo CCC vicesimo.

Berenguer de Briguer.

Registre específic: 138.
Altres numeracions: 150. 122 × 309 mm.

187

1320, juliol, 18

Àpoca atorgada per Francesc Borrell, del veïnat de Raset de Cervià,
a favor de Berenguer Martí, de la Móra, parròquia de Viladasens,
en la qual reconeix que ha rebut 100 sous barcelonesos de tern
d’un deute de 850 sous, que li devia per raó del dot de Berenguera,
filla de Berenguer Martí i esposa de l’esmentat Francesc.

Actum est hoc XV kalendas augusti anno Domini millesimo
CCC XX.

Guillem Mallol, prevere i escrivà de Cervià.

Registre específic: 140.
Altres numeracions: 152. 118 × 131 mm.
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188

1320, octubre, 21

Venda atorgada per Pere Matessa, de la parròquia de Sant Vicenç de
Viladasens, i la seva esposa Berenguera, a favor de Ramon
d’Horts, del mateix lloc, el seu fill Arnau i la seva esposa Beatriu,
d’una feixa de terra amb vinya situada a l’esmentada parròquia,
al lloc anomenat Puig de Sant Feliu, tinguda per l’hereu del mas
Hospital de Mata. A orient, afronta amb la terra de Ramon Gifre,
a migdia, amb la terra de Ramon de Puig, de Mata; a occident,
amb la terra de Berenguer Vicenç, i a cerç, amb les terres de
l’anterior i d’Arnau Isern. El preu és de 30 sous barcelonesos
de tern i se salva el dret i domini de l’hereu del mas Hospital
a qui haurien de donar una tasca dels esplets del pa i del vi i
un cens anual de 2 diners de moneda corrent per Nadal.

Actum est hoc XII kalendas novembris anno Domini millesimo
CCC vicesimo.

Guillem Mallol, prevere i escrivà de Cervià.

Registre específic: 142.
Ramon Gifre consta en el document com a Raimundi Giffre. Altres numeracions:
154. 208 × 269 mm.

189

1321, gener, 18. Tortosa

Provisió atorgada per l’infant Alfons, primogènit i procurador general
del seu pare, a súplica dels prohoms de la Universitat de Girona,
en la qual absol l’esmentada Universitat i els seus singulars de
tota demanda i pena civil o criminal en què haguessin pogut
incórrer en actuar contra les ordinacions reials que prohibien
obligar-se amb jurament en deutes, per escrit o no, i absol els
notaris o escrivans que haguessin incorregut contra l’ordinació
que els prohibia fer documents jurats de préstec, dipòsit o
comanda. A canvi, rep 2.000 sous barcelonesos a través del seu
fidel Francesc de Ferriol.

Datum Dertuse quintodecimo kalendas februarii anno Domini
millesimo trecentesimo vicesimo primo.

Registre específic: 153.
Altres numeracions: 167. 261 × 451 mm.
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190

1321, abril, 23

Llicència d’obres concedida per Bernat d’Escala, Gaufred Guerau,
Berenguer de Santceloni i Jaume Trullàs, com a jurats de la ciutat
de Girona, a favor d’Alfons Cifred, jurisperit de Girona, per tal
que pugui construir sense impediment un edifici amb arcs de
pedra a la plaça i pati situats davant del seu alberg, prop de l’areny
de la ciutat. Havia obtingut llicència de Bernat d’Olzet, batlle reial
de Girona, donada amb consell del jutge ordinari de la ciutat
(Pere Maçanet, 4 de març de 1321) però els jurats s’hi havien
oposat perquè consideraven que els esmentats arcs eren perjudicials
per a l’ús públic i la ciutat. Convocat el Consell en el convent
de Sant Francesc i examinat el cas amb jurisperits i prohoms
de la ciutat, es va reconsiderar que l’edifici no presentava cap
perjudici per a l’ús públic ja que els arcs permetien el pas a peu
i a cavall i que l’espai continuava essent carrer. En temps de
guerra podrien ser closos a requeriment dels jurats i l’edifici
s’utilitzaria com a defensa de la ciutat; passada la guerra,
tornarien a obrir-se els arcs de manera que permetessin el lliure
trànsit. També li concedien permís per tenir una taula o taules
fins a quatre pams d’amplada a tocar de la paret de l’alberg.
Segueix la promesa de l’interessat de complir les indicacions dels
jurats.

Actum est hoc IX kalendas madii anno Domini millesimo CCC
vicesimo primo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 145.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 157. 472 × 400 mm.

191

1321, maig, 12

Inventari ordenat per un tutor dels béns del seu pupil. Hi consta una
relació de documents que es refereixen a possessions situades
a la pujada de Sant Feliu de Girona, en domini reial; uns cortals
comprats a Isaac, fill de Maïr, el 1210; un obrador situat al burg
de Sant Feliu, en alou reial (Bernat de Vic, 1245); un instrument
d’evicció, i la definició atorgada per Cecília, filla de Guillem de
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Navata, pedrer, de l’heretat i llegítima paterna i materna que li
corresponia sobre els béns que foren de Margarida, la seva mare
(Jaume Tresfort, notari, 1313).

Quod fuit actum et per dictum tutorem firmatum IIII idus
madii anno Domini millesimo CCC vicesimo primo.

Bernat Cabot, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2648.
Només es conserva la part inferior del document. Molt afectat per rosegadors.
249 × 339 mm.

192

1321, maig, 30

Definició atorgada per Guilla, filla de Guillem Català, de Tor, i de
Brunissenda, la seva esposa, amb consell i voluntat de Berenguer
Vidal, el seu marit, a favor dels seus pares, dels drets que tenia
per raó de l’heretat i llegítima paterna, materna i fraterna, llegats
testamentaris o qualsevol altra raó. A canvi rep 2.000 sous
melgoresos, dos jocs de llit (quatre vànoves, dos parells de llençols
i dos coixins), un cofre amb els seus complements i dos vestits
(una capa i túnica de drap a 30 sous melgoresos la cana i una
altra a 20 sous).

Actum est hoc III kalendas iunii anno Domini M CCC XXI.

Antoni Major, lloctinent de Francesc Jaspert, notari públic del castell
de Verges i els seus termes.

Registre específic: 144.
Altres numeracions: 156. 168 × 242 mm.

193

1321, maig, 30

Promesa feta per Bernat Terreny, pintor de Girona, a favor de la seva
futura esposa Margarida, filla del difunt Pere Martí, ferrer de
Girona, atès que aquesta havia obligat algunes possessions per
uns diners que li havia promès en dot. Promet que si calia vendre
o alienar les esmentades possessions o alguna d’elles, allò que
excedís de les quantitats estipulades en les capitulacions
matrimonials li seria reconegut amb instrument públic i que
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donaria 100 sous de diners propis en auxili dels drets que havia
de rebre el senyor de les terres per l’alienació.

Actum est hoc tercio kalendas iunii anno Domini millesimo
CCC vicesimo primo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 147.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 159. 229 x 285 mm.

194

1321, agost, 14. Girona

Capítols aprovats pel rei Jaume II a les Corts celebrades a Girona.
Confirma els privilegis concedits pel rei Pere II, el seu pare; el
rei Alfons II, el seu germà, i per ell mateix a les Corts de Barcelona,
Montsó i altres corts, amb alguns matisos i additaments. Conté
les següents disposicions: que cap oficial reial a qui el rei degui
alguna quantitat de diners no pugui exigir cap assignació dels
súbdits en l’exercici del seu càrrec; que els escrivans de les inves-
tigacions contra els oficials reials siguin elegits pels investigadors
i que s’observi l’estatut de la tercera Cort de Barcelona; que el
procurador general de Catalunya, abans d’iniciar el seu ofici, juri
davant del rei (el lloctinent de procurador, davant del procurador
general) observar les constitucions d’aquesta Cort i de les anteriors
i els privilegis concedits a prelats, religiosos, clergues, rics homes,
cavallers, ciutadans i homes de les viles de Catalunya; que els
joves, procuradors, drapers o altres persones que surtin de la ciu-
tat per exigir deutes del seu senyor no puguin demanar un salari
superior a 12 diners per dia; que els rústecs, borders o joves cris-
tians que actuïn contra el seu senyor no puguin ser defensats
pel rei, infant, nobles, clergues ni ciutadans o homes de les viles
en cas d’haver actuat sota el domini de l’esmentat senyor (podrien
ser defensats si anaven a viure en lloc reial, llevat que fossin de
remença); que els carcellers de les vegueries i batllies reials o altres
oficials no puguin exigir a cap pres, per dret de carceratge, més
de 6 diners barcelonesos o 4 diners de Jaca per dia i nit (en els
llocs on es pagava menys o res, segons costum); que els cavallers
de cada vegueria paguin els que han estat escollits tractadors a
les Corts Generals; que si algú fos reptat en cort de bausia, traïció
o de trencar treves, pugui restablir la seva fe per batalla i mentre
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es prepara pugui entrar, sortir i estar en territori reial de manera
salva i segura; que els domiciliats en termes de prelats, clergues,
rics homes, cavallers, ciutadans o homes de vila on aquests
tinguin plena jurisdicció civil i on s’obligui a la pena de terç en
poder del veguer o altre oficial, hi estaria obligat el marit però
no l’esposa; que quan els béns del marit no fossin suficients per
restituir el dot i esponsalici, els prelats, rics homes, cavallers,
ciutadans o homes de vila puguin investigar el valor dels seus
béns; que si algú fos bandejat per un oficial reial per un crim
comès en els llocs descrits en els punts anteriors i fos citat ad
querellam per pau i treva, que s’asseguri per dos dies complets
a aquesta persona segons forma de pau i treva; que a la vegueria
de Vilafranca o a les que no hi hagi assessors, n’escullin un mal-
grat el capítol de la primera Cort de Girona que comença Item
quod aliquis iudex ordinarius vel assessor non imponatur, i
finalment, que el rei i l’infant Alfons observin tots els capítols
de la present cort i els de les anteriors i que les facin observar.

Acta sunt hec omnia et singula supradicta in Generali et celebri
curia in civitate Gerunde in claustro Sedis eiusdem civitatis nono-
decimo kalendas septembris anno Domini millesimo tricentesimo
vicesimo primo.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2916.
771 × 672 mm.

195

1321, octubre, 10

Capitulacions matrimonials de Maria, filla de Berenguer, de Riera
de Dalt, i la seva esposa Blanca, d’Olot, més gran de dotze anys,
amb Ramon, fill de Ramon de Fàbrega, de Tredòs, parròquia
d’Olot. Maria, amb consentiment i voluntat dels seus pares, rep
en donació propter nuptias 1.200 sous barcelonesos de tern i
un joc de roba de llit per tenir-los conjuntament mentre visquessin
amb els béns que ella aportava, béns que a la mort dels esposos
passarien als fills del matrimoni. Si Maria precedia en la mort
el seu espòs i no hi havia fills, Ramon tindria dret a 200 sous
barcelonesos del dot de la seva dona. Mentre no li fos restituïda
la donació propter nuptias i l’escreix, Ramon podria gaudir de
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l’usdefruit del mas i dels altres béns. Maria, per assegurar la
donació del seu marit i l’escreix de 200 sous en cas de mort,
obliga el mas de Riera i tots els béns mobles i immobles, salvant
el dret dels seus pares, d’acord amb les condicions previstes en
l’heretament, i els drets del monestir de Santa Maria de Ripoll.
Si era Ramon qui precedia en la mort la seva esposa i no hi
havia fills, Maria tindria dret a 200 sous procedents de la donació
propter nuptias, Ramon podria disposar de 400 sous per fer
testament i les seves voluntats i la resta hauria de tornar a Ramon
de Fàbrega, pare, o a l’hereu d’aquest. Hi consten les subscripcions
de Ponç, abat de Ripoll i paborde d’Olot; de fra Pere de Solanell,
monjo, i de Pere Rovira, regent de la batllia de Rovira per
Gueraula, batllessa de Rovira, la seva mare.

Actum est hoc VI idus octobris anno Domini millesimo CCC
vicesimo primo.

Ramon Simó de Rovira, escrivà.

Pere Arnau Cosidor, notari públic d’Olot.

Registre específic: 148.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 160. 227 × 253 mm.

196

1321, octubre, 14. València

Reiteració de protesta presentada per Jaume Picó, mercader de València,
com a procurador i síndic de la Universitat de Girona, davant de
Jaume Andreu, batlle de la part més enllà de Saxona del Regne
de València. Es commina l’esmentat batlle a respondre una carta
reial en què se li demanava els motius pels quals obligava a pagar
el dret d’almoixerifat i altres drets als ciutadans o habitants de
Girona, atès que aquests n’estaven exempts per privilegi reial datat
el 4 de març de 1321. Aquesta carta li havia estat presentada per
Jaume Ponç de Mitjavila, en nom dels jurats i Universitat de Giro-
na, juntament amb una carta de protesta en nom dels mateixos
jurats closa pel notari Nicolau Amat, regent de l’escrivania i Cort
d’Alacant, el 3 d’octubre de 1321. Jaume Picó havia estat nomenat
procurador pels jurats de Girona Bernat d’Escala, Gaufred Guerau,
Berenguer de Santceloni, Bernat Ribot, Jaume Trullàs i Pere Ber-
tran el 8 d’agost de 1321 (Pere Maçanet, notari) per tal que presentés
una altra carta que el rei havia adreçat a la Universitat de Girona,
al lloctinent del procurador general del Regne de València i al batlle
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de València o lloctinents. Aquesta carta havia estat escrita perquè
alguns ciutadans de Girona havien de pagar indegudament la
lleuda a Peníscola. El batlle respon que no lleva ni fa llevar cap
dret nou sinó aquells que els seus antecessors en el càrrec acos-
tumaven a exigir i que ja n’havia informat el rei dues vegades,
una a Barcelona i una altra a València, i ara el tornarà a informar.

Feyt en València en lo dia e any en la primera linee contenguts
(dimecres que era comptat pridie idus octobris anno Domini
millesimo CCC XX primo).

Aparici de Llapart, notari públic de València.

Registre específic: 149.
Document en català amb inclusió de documents en llatí. Altres numeracions:
161, 153, 17. 455 × 540 mm.

197

1321, desembre, 7. Girona

Confirmació atorgada per l’infant Alfons, primogènit del rei Jau-
me II en substitució del seu germà Jaume, a petició dels jurats
i prohoms de Girona, del privilegi atorgat per l’esmentat rei Jaume
i confirmat pel primogènit Jaume, donat a Barcelona el 25 de
maig de 1315, en el qual es concedia a la ciutat de Girona i als
seus habitants franquesa de tota lleuda, peatge, mesuratge,
usatge, pontatge i pesatge per tot el domini reial, és a dir, a Aragó,
València i Catalunya.

Datum Gerunde septimo idus decembris anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo primo.

Bernat de Font, notari de l’infant.
Trasllat de 21 de maig de 1388. Guillem de Donç, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de
Girona, autoritzat per Guillem Domenge, doctor en lleis i jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 122.
Altres numeracions: Registrado de número 40, 134 bis. 537 × 373 mm.

198

1321, desembre, 7. Girona

Confirmació de privilegis, franqueses, llibertats i immunitats atorgada
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per l’infant Alfons, primogènit, a favor de la ciutat de Girona,
amb motiu de la concessió per part de la ciutat d’una quantitat
de diners en subsidi del viatge a Sardenya i Còrsega. Reconeix
que els diners foren concedits de manera generosa i no per força
o dret de districte, per tal d’evitar que l’esmentada concessió
ocasioni cap perjudici a la ciutat.

Datum Gerunde septimo idus Decembris anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo primo.

Registre específic: 146.
Altres numeracions: 158. 183 × 384 mm.

199

1321, desembre, 7. Girona

Confirmació atorgada per Alfons, primogènit, procurador general i
comte d’Urgell, a petició dels jurats i prohoms de la ciutat de
Girona, d’un privilegi concedit pel rei Jaume i confirmat per
Jaume, germà d’Alfons, escrit per Bernat de Serradell, escrivà reial,
el 25 de maig de 1315. El rei concedia a la ciutat de Girona
i suburbis i als seus habitants l’enfranquiment de quèsties, toltes,
serveis pecuniaris, préstecs, emprius forçats, lleudes, peatges,
mesuratges, usatges, passatges, portatges i de tota exacció reial,
i els concedia franquesa de lleuda, peatge, mesuratge, usatge,
portatge i pes de totes les coses i béns per tot el domini reial
a Aragó, València i Catalunya, en reconeixement dels serveis
prestats en la guerra amb el rei de França en la qual la ciutat
de Girona va ser assetjada, disgregada, cremada, destruïda i va
patir grans pèrdues de béns i vides humanes.

Datum Gerunde VII idus decembris anno Domini M CCC
vicesimo primo.

Bernat de Font, notari de l’infant Alfons.

Registre específic: 150.
Altres numeracions: Registrado de Número 37, 163. 506 × 613 mm.

200

1322, març, 13

Àpoca atorgada per Berenguer, prior del monestir de Sant Pere de la
Cercada, a favor de Bonanat de Forn, draper de draps de lli de
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Girona, en la qual reconeix que li ha tornat 445 sous barcelonesos
de tern d’una comanda i totes les quantitats que li devia fins
aleshores.

Actum est hoc III idus marcii anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo primo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 154.
Altres numeracions: 168. 142 × 247 mm.

201

1322, agost

Conveni entre Arnau Estrader i Guillema, la seva esposa, i fra Pere,
abat de Sant Pere de Galligants. Els primers reconeixen que tenen
pel monestir la masoveria de Borecelis que heretaren del seu oncle
el qual l’havia comprat a Elisenda d’Estanyol i a la seva filla
Dolça i marit. Convenen que el monestir tindrà dret als terços,
lluïsmes i foriscapis de la venda i Arnau Estrader, als censos,
tasques i agrers que prestaven els possessors de la masoveria així
com les redempcions d’homes i dones, entrades i sortides i els
terços i foriscapis fets pels hereus o tenidors. Prometen que quan
obliguin el mas Estrader per raó de les noces obligaran
l’esmentada masoveria almenys per 100 sous dels quals l’abat
i successors en tindran el lluïsme corresponent. L’abat lloa la
possessió de l’esmentada masoveria i els defineix els terços,
lluïsmes i foriscapis que li devien fins aleshores.

[...] augusti anno Domini millesimo CCC vicesimo secundo.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 155.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 169. 249 × 287 mm.

202

1322, agost, 11

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Guillem de Sala,
de la parròquia de Santa Maria de Ginestar, i de la seva esposa
Andrea, amb Jaume de Brugada, de la parròquia de Sant Medir,
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fill de Jaume de Brugada i de la seva esposa Berenguera. Els
esposos Sala donen a la seva filla, per raó de matrimoni i en
concepte d’heretat i llegítima paterna i materna, 800 sous
barcelonesos de moneda de tern, dos vestits, dos jocs de llit i
un cofre. Si moria sense fills, 500 sous haurien de tornar als
donants i 300 sous i els béns mobles restarien a disposició
d’aquesta. Berenguera ho aporta com a dot per tenir-ho
conjuntament mentre visquin i a la mort de tots dos, aquests
béns han de passar als fills. Si Berenguera el precedia en la mort
i no hi havia fills, 200 sous serien per al seu marit, de 100 sous
en disposaria ella en testament i la resta tornaria als seus pares
o a qui disposessin. Jaume li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns, amb unes condicions semblants. Per
assegurar el dot i els 200 sous que serien per a l’esposa en cas
de mort sense fills, obliga el mas de Brugada amb les seves
pertinences, que tenia per l’abat del monestir de Sant Pere de
Galligants. Mentre no li fos restituït el dot i l’escreix, Berenguera
podria tenir els béns obligats. D’altra banda, els hereus l’haurien
de redimir del domini del senyor, si calgués, amb el pagament
de 30 sous. Subscriuen el document Pere, abat del monestir de
Sant Pere de Galligants; Bernat de Boixeda, paborde, i Berenguer
de Torre, batlle.

Actum est hoc tercio idus augusti anno Domini millesimo CCC
XX secundo.

Arnau de Mas, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 152.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 165. 368 × 272 mm.

203

1322, setembre, 20. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Jaume II a favor de la ciutat de Girona i els
seus habitants, en el qual els concedeix enfranquiment de tota
lleuda, peatge, ancoratge, travetagium, passatge, gabella i de
qualsevol altra imposició o consuetud nova o vella, establerta
o per establir, en els regnes de Sardenya, Còrsega i illes adjacents.
Això implica que podran extreure, comprar i vendre a qui vulguin
de manera franca i lliure i sense impediment ni prestació de servei.
A més, els concedeix que se’ls doni crèdit per simple jurament
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quan afirmin que les mercaderies que entren o surten són
propietat seva o dels seus conciutadans. El rei atorga aquest
privilegi en recompensa pel subsidi de 15.000 sous barcelonesos
prestat per la Universitat de Girona, lliurats al mateix rei Jaume
i al seu primogènit Alfons, per l’adquisició de Sardenya i
Còrsega.

Datum Barchinone duodecimo kalendas octobris anno Domini
millesimo trecentesimo vicesimo secundo.

Bastida, Francesc de, escrivà reial.
Trasllat de Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, subs-
titut de Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona, autoritzat
per Guillem Bru, jutge ordinari de la ciutat i batllia de Girona.

Registre específic: 158.
Altres numeracions: Registrado de número 45, 172. 501 × 491 mm.

204

1322, setembre, 20. Barcelona

Provisió donada pel rei Jaume II en la qual mana als seus oficials
i fidels del regne de Sardenya que respectin el privilegi ator-
gat per ell mateix a favor de la Universitat de Girona i dels
seus ciutadans i habitants el 20 de setembre de 1322, de con-
cessió de franquesa de lleuda, peatge, mesuratge, ancoratge,
travetagium, passatge, gabella i qualsevol imposició o consue-
tud nova o vella, estatuïda o per estatuir, dret o servei, en el
regne de Sardenya, Còrsega i illes adjacents, a fi que els giro-
nins puguin extreure’n mercaderies, comprar i vendre de ma-
nera franca i lliure sense impediment ni prestació de servitud
o dret.

Barchinone duodecimo kalendas octobris anno Domini mille-
simo trecentesimo vicesimo secundo.

Registre específic: 172.
Altres numeracions: Registrado de número 47, 189. 363 × 602 mm.

205

1322, octubre, 1. Barcelona

Provisió dictada pel rei Jaume II a favor dels prohoms de la Universitat
de Girona, a petició d’aquests, en la qual declara que el dret
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d’almoixerifat s’ha d’entendre inclòs en la concessió de franqueses
a la ciutat de Girona i ordena als seus oficials que respectin el
contingut de la concessió. Atorga aquesta carta perquè alguns
mercaders gironins havien tingut problemes amb el Regne de
València, on alguns batlles opinaven que aquest dret no estava
inclòs en les esmentades franqueses.

Datum Barchinone kalendas octobris anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo secundo.

Registre específic: 157.
Altres numeracions: Registrado de número 51, 171. 203 × 339 mm.

206

1322, octubre, 1. Barcelona

Requeriment del rei Jaume II en el qual prohibeix, a súplica dels jurats
i prohoms de la Universitat de Girona, la fabricació de cendra
i vidre a la ciutat, vegueria i diòcesi de Girona, per qualsevol
persona estranya o privada, per evitar la desforestació que patien
els boscos locals, sota pena de 200 sous barcelonesos.

Datum Barchinone kalendas octobris anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo secundo.

Registre específic: 776.
Inscripció: LXIIII. Es continuada en lo libre vert en cartes XXXII. Altres
numeracions: Registrado de número 32, 15. 228 × 324 mm.

207

1322, octubre, 27

Venda atorgada per Bernat de Sarrià, conseller reial, en nom propi,
a favor de Jaume de Santhipòlit, cavaller, dels terços, lluïsmes,
foriscapis, redempcions d’homes i dones i altres drets que per-
cebia a Sant Daniel de Maifré i en tota la vall d’Osor, fins a
la quantitat de 800 sous barcelonesos. El preu és de 2.500 sous
barcelonesos de tern.

Actum est hoc quarto kalendas novembris anno Domini mille-
simo tercentesimo vicesimo secundo.

Registre específic: 2637.
Només queda el dibuix del signum. Falta la part esquerra. Molt afectat pels
fongs. 297 × 364 mm.
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208

1322, desembre, 4. Girona

Confirmació atorgada per Bernat de Fenollar, lloctinent del procu-
rador a Catalunya de l’infant Alfons, primogènit del rei, procu-
rador general i comte d’Urgell, a instància i requeriment dels
jurats, prohoms i bona part dels mercaders de Girona. Confirma
les ordinacions i imposicions establertes pels mateixos interessats
sobre les mercaderies que es porten de Girona al port de Sant
Feliu de Guíxols i viceversa per tal d’adequar i construir camins
per on es puguin transportar amb carretes, fet que repercutiria
en el descens dels preus i comportaria un benefici considerable
per a la ciutat. Ningú, en el termini de cinc anys a comptar des
de la data d’aquest document, podria tenir carretes a l’esmentat
camí, llevat de mestre Joan, batlle de Salcijano, diòcesi de
Carcassona, que va prometre proveir les carretes i l’equipament
que fos necessari. Les imposicions cessarien quan s’hagués
recaptat la quantitat necessària per a l’acabament de les obres.

Datum Gerunde pridie nonas decembris anno Domini millesimo
CCC vicesimo secundo.

Document procedent de la Cort Reial. Anava proveït amb segell reial.

Registre específic: 151.
Altres numeracions: 164. 308 × 433 mm.

209

1322, desembre, 13

Establiment emfitèutic atorgat per fra Berenguer de Flaçà, com a
comanador de la casa d’Aiguaviva, antigament de l’orde del
Temple i ara de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem,
situada a la parròquia d’Aiguaviva, amb consentiment, llicència
i plens poders de fra Ramon d’Empúries, general de l’esmentat
orde a Catalunya, a favor de Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona,
d’un monar del monar i mig que l’esmentada casa té a la par-
ròquia de Salt, al lloc anomenat Cavelaria. A orient i occident,
afronta amb el riu Ter; a migdia, amb l’honor d’en Valentí,
de Salt, i a cerç, amb mig monar de l’esmentat Valentí. Ramon de
Sitjar i els seus hi podran edificar un molí i extreure’n els fruits,
lucre i esplets, i hi podran moldre el blat necessari per a casa
seva sense haver de pagar moltures. Aquest últim dret el podran
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retenir en cas de sotsestablir, vendre o alienar el monar i el molí.
La casa d’Aiguaviva rep a canvi 80 sous barcelonesos i es reserva
els terços, lluïsmes, foriscapis, empares, dret de retenir i altres
drets de domini directe i un cens anual per Sant Pere i Sant Feliu
de dues mitgeres de blat segons mesura de Girona. Ramon de
Sitjar ho lloa el 22 de juny de 1325.

Actum est hoc idus decembris anno Domini millesimo tre-
centesimo vicesimo secundo.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Taialà, notari públic de Girona, de les notes de Jaume Tresfort, notari
públic difunt, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 156.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 170. 498 × 397 mm.

210

1323, març, 11. Barcelona

Confirmació atorgada per l’infant Alfons, fill del rei Jaume II, a petició
dels jurats i prohoms de la Universitat de Girona, del privilegi
atorgat per l’esmentat rei Jaume el 20 de setembre de 1322 a favor
de la ciutat de Girona i dels seus habitants, en el qual els concedia
franquesa de tota lleuda, peatge, ancoratge, travetagium, passatge
o gabella i de qualsevol imposició o consuetud en els regnes de
Sardenya, Còrsega i illes adjacents.

Datum Barchinone quinto idus marcii anno Domini millesimo
trescentesimo vicesimo secundo.

Registre específic: 282.
Altres numeracions: Registrado de número 43, 174. 533 × 626 mm.

211

1323, març, 11. Barcelona

Trasllat de la confirmació atorgada per l’infant Alfons, fill del rei
Jaume, a petició dels jurats i prohoms de la Universitat de Girona,
del privilegi atorgat per l’esmentat rei Jaume el 20 de setembre
de 1322 a favor de la ciutat de Girona i dels seus habitants, en
el qual els concedia franquesa de tota lleuda, peatge, ancoratge,
travetagium, passatge o gabella i de qualsevol imposició o
consuetud en els regnes de Sardenya, Còrsega i illes adjacents.
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Datum Barchinone quinto idus marcii anno domini millesimo
trescentesimo vicesimo secundo.

Trasllat de 4 de setembre de 1326. Guillem de Quer, notari públic
per autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic
de Girona, autoritzat per Guillem Bru, jutge ordinari de la ciutat
i batllia de Girona.

Registre específic: 283.
Altres numeracions: Registrado de número 42, 174. 627 × 518 mm.

212

1323, març, 12

Àpoca atorgada per Pere, bisbe de Girona, executor testamentari de
Pere Burguès, ciutadà de Girona, a favor de Guillem de Quer,
notari de Girona, nebot del difunt, com a marmessor testamen-
tari del seu oncle i en representació de Bernat Boter i Ramon
Graïnador, marmessors seus, en la qual reconeix que ha rebut
970 lliures, 30 sous i 1 òbol dels béns del testador, un cop pagades
les despeses i llegats ordenats en el testament, d’acord amb els
comptes de Pere d’Espolla, clergue de Girona nomenat pel bisbe
per elaborar-los, atès que el difunt havia nomenat els pobres com
a hereus universals. També atorga definició dels béns i drets que
encara pogués reclamar.

Quod fuit actum [...] IIII idus marcii anno Domini millesimo
CCC vicesimo secundo.

Pere Capmany, notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 159.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 173. 314 × 304 mm.

213

1323, maig, 2. Barcelona

Confirmació atorgada per l’infant Alfons, primogènit i procurador
general del rei, a favor de la ciutat de Girona, en el qual confirma
els privilegis, llibertats i franqueses de l’esmentada ciutat amb
la finalitat que la donació de 10.000 sous que els jurats i prohoms
li havien fet en auxili de les despeses per a l’expedició a Sardenya
i que havien estat lliurades a Francesc de Ferriol, no fos
perjudicial per a la ciutat.
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Datum Barchinone VI nonas madii anno Domini millesimo
CCC XX tercio.

Joan [...], [de Palafrugell].

Registre específic: 161.
Altres numeracions: 176. 144 × 313 mm.

214

1323, maig, 8. Barcelona

Procura atorgada pel rei Jaume II a favor de Ferrer de Lillet, batlle
general de Catalunya, perquè pugui vendre els censos que el rei
rep sobre albergs, terres, vinyes i possessions d’arreu de Catalunya
i els lluïsmes, fadigues i tot el domini directe i alodial que hi
té. L’habilita per vendre-les al més-dient, fer els instruments,
obligar els béns reials en evicció o garantia, lliurar-les en pos-
sessió, fer àpoques, absoldre emfiteutes, fer definicions i absolu-
cions i tot el que calgui per garantir la major seguretat del
comprador o compradors. Ferrer de Lillet ja era procurador seu
per vendre els censos i drets que percebia a Barcelona i Vilafranca,
però ara el rei vol que ampliï l’àmbit geogràfic de les vendes perquè
necessita diners.

Datum Barchinone octavo idus madii anno Domini M CCC XX
tercio.

Trasllat de 18 d’agost de 1323. Bernat Bertó, de Montblanc, notari
públic per tot el domini del rei, autoritzat per Ramon de Gornall,
jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 284.

1323, maig, 22. Tortosa, port Fangós

Lloació atorgada per l’infant Alfons, primogènit i procurador reial,
de les vendes fetes per Ferrer de Lillet, batlle general de
Catalunya, dels censos, lluïsmes, fadigues i altres drets alodials
i de domini directe que el rei tenia i rebia sobre albergs, terres,
vinyes i possessions de qualsevol lloc de Catalunya i promet
no contravenir-les en res. El preu de les vendes s’esmerçaria en
les despeses del viatge que el rei tenia previst fer a Sardenya
i Còrsega.
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Datum in castris apud portum Fangosum XI kalendas iunii
anno Domini M CCC XX tercio.

Trasllat de 18 d’agost de 1323. Bernat Bertó, de Montblanc, notari
públic per tot el domini del rei, autoritzat per Ramon de Gornall,
jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 285.
Altres numeracions: 188. 295 × 435 mm.

215

1323, maig, 10

Absolució de deute atorgada per Pere Carrer a favor de Bonanat de
Forn, ambdós teixidors de draps de lli de Girona, de tots els
deutes, préstecs, comandes, dipòsits i obligacions que hi tingués
fins al dia present, tant per raó de la societat que havien creat
com pels comptes entre ells o per qualsevol altra raó.

VI idus madii anno Domini M CCC vicesimo tercio.

Joan [...], notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon Simó
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 163.
Altres numeracions: 177. 163 × 208 mm.

216

1323, juliol, 12

Procura atorgada per Pere de Santallogaia, com a procurador de
Bernat [...], clergue de Peralada, alhora procurador constituït per
Pere de Real, com a comanador de la casa que el Sant Sepulcre
de Jerusalem tenia a Peralada, amb facultat per poder nomenar
altres procuradors i per voluntat i autoritat de Pere Ombald,
canonge de Jerusalem i prior de la Casa de Santa Anna de
Barcelona, a favor de Pere Estiví, clergue. El nomena procurador
especial per recollir per a la casa del Sant Sepulcre les almoines,
llegats i altres donatius en el bisbat de Girona.

Quarto idus iulii anno Domini M CCC vicesimo tercio.

Pere Peirí, notari públic.

Registre específic: 162.
Altres numeracions: 179. 223 × 249 mm.
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217

1323, novembre, 4. Girona

Testament d’Arnalda, esposa de Pere Guillem Sunyer, ciutadà de
Girona, en el qual nomena com a marmessors Ramon Samsó,
major de dies, ciutadà de Girona, i el seu marit. Mana fer que
es paguin les ofenses fetes en vida i els deutes contrets i escull
sepultura en el monestir dels predicadors de Girona, al carner
del seu marit. Deixa diners a l’esmentat convent per a misses
i pregàries, i a la seva església parroquial per a almoines. Mana
fer tres trentenaris de misses de Sant Amador que hauria de
dir fra Bernat de Vallfogona, el seu confessor, mestre en teologia,
de l’orde dels predicadors. A més, deixa diners als framenors,
Santa Maria de les Mercès, Santa Maria del Carmel, Santa Clara
i a l’Hospital Nou. Institueix un aniversari a l’església dels
Predicadors per la seva ànima i la del seu pare, al qual assigna
20 lliures. Llega diners a Maria, la seva mare, i nomena Francesc,
Guillem i Joan, fills seus, com a hereus universals a parts iguals.
En cas de mort els substituiria Pere Guillem Sunyer, el seu marit.

Actum est hoc Gerunde die quarta novembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tercio.

Bernat Ferran, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 816.
419 × 582 mm.

218

1324, gener, 14. Girona

Ordinacions emeses per Guillem Sunyer, fill d’Andreu Sunyer, difunt;
Bonanat de Bordils, Guillem de Santmartí, Guillem de Puig,
Jaume Trullàs i Ramon Provincial, jurats de Girona, i els
consellers de la ciutat convocats per veu del pregoner en el capítol
del convent dels framenors. Manen que no es cobrin ni paguin
talles comunes llevat que hagin estat ordenades pel Consell de
la Universitat de Girona, per tal d’evitar dany, escàndol i perill
als ciutadans. També ordenen que no s’enviï cap missatger en
nom de la ciutat al rei d’Aragó, infant o altres persones o llocs
que no hagi estat elegit per l’esmentat Consell, sempre reunit per
veu del pregoner i format pels jurats i consellers.
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Actum in dicto capitulo fratrum minorum die sabbati intitu-
lata XIX kalendas februarii anno Domini millesimo CCC vicesimo
tercio.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 160.
Altres numeracions: 175, 171. 387 × 400 mm.

219

1324, agost, 11

Testament de Ramon Cantó, de Palafrugell, en el qual nomena com
a marmessors el seu fill Bonanat Cantó, de Palafrugell, i Pere
Saplana i Pere Torrent, de Torroella de Mont-ras. Deixa diners
als clergues i a l’església de Palafrugell per a la celebració de
misses. Hi institueix un aniversari el dia de la seva mort en el
qual s’hauria d’oferir una dinerada per a lluminària, una altra
per a pa i una altra per a vi. Pels 3 sous i 6 diners que valia
l’aniversari, assigna l’hort de terra que té en franc alou a l’horta
de Palafrugell. A orient, afronta amb l’hort de Pere Morató; a
migdia, amb l’hort de Joan de Carrera; a occident, amb l’hort
dels hereus de Guillema Valona, i a cerç, amb els horts d’Arnau
Peric i Pere Rotbau. Deixa a la Caritat de Palafrugell una mitgera
de pa que haurien de pagar els seus hereus universals amb
l’obligació de repartir-la el matí de la festa de Tots Sants, sobre
el seu túmul. Mana també que es distribueixin teles entre els
pobres i institueix una candela de cera de mitja lliura a l’altar
de Sant Esteve de l’església de Mont-ras. Deixa diners als
marmessors i a la seva esposa; a la seva filla Salveta, esposa
de Pere Poc; als seus néts Bernat i [...], fills de l’anterior, i una
túnica vermella a Berenguer, nét seu, també fill de l’esmentada
Salveta. Deixa la seva túnica blava a Pere Cantó, germà seu; una
cota a Pere Torrent, nebot seu; una cota blava i diners a Astruga,
filla de Guillem Giró, de Mont-ras, i diners a Guillema, germa-
na de l’esmentada Astruga. Institueix com a hereu universal
Bonanat, el seu fill, i si de cas mancava, Ramon, el seu nét, fill
de l’anterior, o altres fills de l’hereu; si no en vivia cap, Salveta,
filla seva.

Actum est hoc tercio idus augusti anno Domini M CCC vicesimo
quarto.
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Joan de Palafrugell, notari públic de Palafrugell.

Registre específic: 165.
Altres numeracions: 181. 407 × 261 mm.

220

1324, setembre, 5

Venda a un termini de cinc anys, a comptar des de la pròxima festa de
Tots Sants, atorgada per Pere de Sala i Maria, la seva esposa,
de la parròquia d’Olot, a favor de Guillem de Fàbrega i Pere de
Mallol, de Tredòs, parròquia d’Olot, d’una peça de terra anomenada
el camp de Ridaura, situada a la mateixa parròquia. A orient,
afronta amb l’honor de Ramon de Brugades i a occident, amb
l’honor de Berenguer de Camps. Els compradors haurien de posar-
hi la meitat de les llavors en temps de la sembra. Els atorgants,
a part de posar-hi l’altra meitat de les llavors, haurien de sembrar
la peça, conrear-la a càrrec seu i femar-la cada dos anys. Pel seu
treball tindrien dret a la meitat de tots els esplets. Si no la
conreaven bé, a parer de dos bons treballadors, Guillem i Pere
podrien conrear-la ells mateixos o fer-la conrear. En aquest cas
els atorgants no tindrien dret a rebre’n cap fruit. A canvi de
l’esmentada venda, els atorgants reconeixen que han rebut 20
sous barcelonesos. Se salva el dret del monestir de Santa Maria
de Ripoll. Posat cas que es mogués algun plet o demanda per
aquesta peça, els atorgants n’haurien de respondre i s’haurien
de fer càrrec de les despeses que se’n derivés.

Actum est hoc nonas septembris anno Domini millesimo CCC
vicesimo quarto.

Pere Arnau Gusi[...], notari públic d’Olot.

Registre específic: 166.
Altres numeracions: 182. 162 × 282 mm.

221

1325, gener, 11

Reducció de cens atorgada per fra Antoni Oliver, monjo de Santa
Maria de Vallbona, de l’orde cistercenc, com a procurador general
de Marquesa, abadessa del monestir de Sant Feliu de Cadins,
a favor de Pere Bernat de Palol, de Vila-sacra, home de l’esmentat
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monestir. Li redueix la perna de porc que prestava per Nadal a
un cens anual de 5 sous melgoresos per la mateixa festa. A canvi,
rep 2 sous melgoresos per al monestir de Cadins.

Actum est hoc III idus ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo quarto.

Pere Ramon Comte, notari públic de Vila-sacra.

Registre específic: 167.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 183. 143 × 272 mm.

222

1325, març, 7

Procura atorgada per Berenguer de Bac, clergue de Santa Maria [...],
a favor de [...], habitant de Girona, per cobrar deutes, recuperar
préstecs, defensar-lo en causes i plets, i firmar àpoques i
definicions.

[Actum] est hoc septimo idus marcii anno Domini M CCC
vicesimo quarto.

[...] notari públic, substitut de [...] [Si]mó de Taialà, notari públic
de Girona.

Registre específic: 2649.
Falta la part esquerra. 172 × 272 mm.

223

1325, abril, 11

Restitució atorgada per Joan de Bancells, de Montall, parròquia de
Sant Mateu de Montnegre, a favor de Guillem de Bancells, el seu
pare, del mas de Bancells situat a l’esmentada parròquia. El tenia
sota domini reial per raó de l’heretament que li havia fet el seu
pare el 24 d’agost de 1321 per raó de les esposalles amb Guillema,
filla de Pere Llunell, de Celrà, però ara el matrimoni havia quedat
dissolt a causa de la mort de Guillema.

Actum est hoc III idus aprilis anno Domini millesimo CCC
vicesimo quinto.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 168.
Altres numeracions: 184. 275 × 299 mm.

224

1325, juny, 28

Àpoca atorgada per Bartomeu de Forn, bosser de Girona, i Caterina,
la seva esposa, a favor del germà de Caterina, en la qual reconeixen
que han rebut una quantitat en pagament del dot promès, salvats
250 sous barcelonesos que encara quedaven per pagar.

Actum est hoc IIII kalendas iulii anno Domini M CCC vicesimo
quinto.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 171.
Altres numeracions: 187. 176 × 295 mm.

225

1325, juliol, 11

Àpoca atorgada per Pere Gelats, colteller de Girona; i Dolça, la seva
esposa, juntament amb Salvador Canut, de Vila-robau, a favor
de Bernat de Vilar, clergue de Biert, en la qual reconeixen que
han rebut 200 sous barcelonesos.

Actum est hoc [V idus] iulii anno Domini M CCC vicesimo
quinto.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 169.
Altres numeracions: 185. 154 × 262 mm.

226

1325, juliol, 17

Àpoca atorgada per Gueraula, vídua de Bernat de Molar, taverner de
Girona, a favor de Guillem Pere Gironès, draper de Girona, tutor
de les filles de l’esmentat matrimoni, en la qual reconeix que ha
rebut totes i cadascuna de les coses que el mateix Guillem Pere
Gironès i els marmessors del seu marit havien reconegut haver
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trobat després de la mort d’aquest, d’acord amb l’inventari fet
per aquests el 6 de juliol de 1324 i que va subscriure el notari
Ramon Viader. Posat que els marmessors haguessin de pagar
despeses per raó de la marmessoria, promet restituir-los-les. Amb
aquesta finalitat, obliga tots els béns llevat dels drets que li per-
tanyen per dot i augment del dot i els violaris i llegats personals.

Actum est hoc XVI kalendas augusti anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo quinto.

Ramon Viader, notari substitut per autoritat reial de Ramon Simó
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 164.
Altres numeracions: 180. 254 × 314 mm.

227

1326

Capitulacions matrimonials de Guillema, filla de Pere Aro, de la par-
ròquia de Sant Jordi Desvalls, amb Mercader de Puig, de Banyoles.
Pere Aro i Pere, el seu fill, fan donació inter vivos, a Guillema, de
500 sous melgoresos, roba de vestir i de llit i un cofre. Si moria
sense fills o aquests no arribaven a l’edat de fer testament, 300 sous
haurien de tornar als donants i de la resta ella en podria disposar
en testament i fer les seves voluntats. Guillema ho aporta com a
dot al seu marit. Si el precedia en la mort, li deixa 100 sous i en
reté 100 per testar. Mercader li fa donació propter nuptias d’una
quantitat equivalent amb unes condicions semblants. Per assegurar
la restitució del dot i pels 100 sous que passarien a la seva dona
en cas de mort sense fills, obliga tots els seus béns mobles i immobles.

Quartodecimo kalendas [...] anno Domini millesimo CCC
vicesimo sexto.

Berenguer de Puig, lloctinent de Francesc Jaspert, notari públic del
castell de Verges i els seus termes.

Registre específic: 174.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 191. 293 × 396 mm.

228

1326, abril, 15

Procura atorgada per Berenguer Molina, fill de Simó Molina, de
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Camprodon, a favor de Pere Tolosa, el seu sogre, per tal que pugui
demanar i cobrar deutes, vendre, alienar o donar possessió de
propietats, rebre’n el preu, firmar àpoques, prestar evicció,
representar-lo en judici, prestar jurament en nom seu i nomenar
altres procuradors.

XVII kalendas madii anno Domini M CCC vicesimo sexto.

Francesc Feliu, lloctinent de Berenguer de Vivars, notari públic de
Camprodon.

Registre específic: 170.
Altres numeracions: 186. 211 × 292 mm.

229

1326, maig, 14

Finiment atorgat per Berenguer Alís, draper de Girona, a favor de
Berenguer de Flaçà, blanquer del burg de Sant Pere, en el qual
reconeix que ha estat satisfet de tots els deutes, préstecs, co-
mandes, fermances i obligacions que havia contret amb ell.

Actum est hoc pridie idus madii anno Domini M CCC vicesimo
sexto.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 173.
Altres numeracions: 190. 168 × 230 mm.

230

1326, maig, 29

Àpoca atorgada per Pere Tolosa, de Camprodon, com a procurador
de Berenguer Molina, Pere de Canyelles i Arnau Corona, fill de
Mateu Corona, també de Camprodon, (procures de 15 d’abril i
26 de maig de 1326 dipositades a l’escrivania de l’esmentada vila),
a favor de Bernat d’Alou i Berenguer de Pedrera, clergues de Sant
Feliu de Girona. Reconeix que ha rebut 45 lliures barceloneses
de tern per una part de la venda de l’arrendament per sis anys
comptats a partir del 14 de gener de 1325, de la meitat de tot
el primer vi produït a les possessions del mas de Loreda, que
els atorgants havien comprat a Ramon de Loreda i la seva esposa,
dels Angles, parròquia de Montagut, i a Bartomeu de Loreda i
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la seva esposa Maria, pares de l’esmentat Ramon. Aquesta part
corresponia a cinc anys.

III kalendas iunii anno Domini [M] CCC vicesimo sexto.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 176.
Altres numeracions: 193. 245 × 175 mm.

231

1327, març, 2. Girona

Declaració davant notari de fra Arnau de Requesens, lector de la casa
dels predicadors de Girona, en la qual manifesta que en la
controvèrsia que enfrontava els marmessors del difunt Ramon
Calvet i Arnau Alió, havia aconsellat que se satisfés a l’esmentat
Arnau el que aquest reclamava però que mai, ni llavors ni ara,
havia donat consell per delegació del prior dels frares predicadors
de Girona, a qui incumbia per raó del testament determinar
aquest assumpte. Ambdues parts havien confiat en ell i li havien
demanat consell amb el propòsit d’atenir-s’hi.

Actum in capitulo domus fratrum predicatorum Gerunde die
lune sexto nonas marcii anno Domini millesimo trescentesimo
vicesimo sexto.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 175.
Altres numeracions: 192. 213 × 317 mm.

232

1327, març, 2

Definició atorgada per Bernat Venrell, ciutadà de Girona, a favor de
Bernat Estruç, Berenguer de Jonquer, Eimeric de la Via, Bernat
d’Alou i Ponç Roig, com a marmessors testamentaris de la difunta
Blanca d’Arenys en qualsevol plet o demanda que pogués posar
contra els esmentats marmessors i els hereus o els béns de Blanca.
A canvi, rep 20 sous barcelonesos de tern d’Arnau de Requesens,
lector del convent de Sant Domènec de Girona.

VI nonas marcii anno Domini M CCC vicesimo sexto.
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Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 181.
Altres numeracions: 198. 172 x 308 mm.

233

1327, abril, 18

Contracte d’aprenentatge entre Maria de Pujada, de Santa Llogaia
del Terri, i Guillema, costurera, esposa d’Arnau de Coromina,
pedrer de Girona, per tal que ensenyi l’ofici a Adelaida, filla de
l’esmentada Maria, la qual s’estaria amb Guillema durant tres
anys i hauria d’obeir-la i fer els encàrrecs que li ordeni. Maria
de Pujada promet pagar a la costurera quatre mitgeres d’ordi,
segons mesura de Girona, i 20 sous per ajudar al manteniment
de l’aprenenta i per l’ensenyament de l’ofici (dues mitgeres anuals
els dos primers anys, per Sant Feliu, i el darrer any els 20 sous).
A més, Guillema es compromet a vestir-la, calçar-la, allotjar-la,
ensenyar-la, a fer-li un parell de socularium el primer i el segon
any i un cotum de roba lleugera de 6 sous la cana, el tercer.
L’aprenenta hauria d’anar al bosc a fer llenya, els dies festius,
i al quartó a fer la sega. Si Adelaida es posava malalta o fugia,
Maria promet esmenar-ho.

XIIII kalendas may anno Domini millesimo trecentesimo
vicesimo septimo.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon
Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 179.
Altres numeracions: 196. 222 × 235 mm.

234

1327, juliol, 23

Venda atorgada per Ramon de Brugades, la seva esposa Elisenda i
Ramon Pere, fill del primer i la seva esposa Saura, de la parròquia
d’Olot, a favor de Guillem de Fàbrega de Tredòs, de la mateixa
parròquia. Li venen, pel període de set anys a comptar des de
la festa de Tots Sants vinent, la meitat de tots els esplets que
els atorgants han de rebre pel seu treball en una peça de terra
anomenada la feixa de Tredòs. A orient i cerç, afronta amb la
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via pública; a migdia, amb l’honor del mas de Sala, i a occident,
amb l’honor de Bernat de Brugades. L’altra meitat la rebien, també
per un període de set anys, Arnau de Brugades, sastre, i Guillem
Cela, d’Olot, d’una venda feta anteriorment. Acabat el període de
set anys, durant el qual Arnau de Brugades i Guillem Cela havien
de rebre la meitat dels esplets i per un període d’onze anys més,
Guillem de Fàbrega i els atorgants es repartirien els esplets.
Durant tot el període de temps, és a dir, divuit anys, els atorgants
treballarien, sembrarien i conrearien bé l’esmentada peça i la
femarien cada dos anys a càrrec seu. Guillem de Fàbrega hauria
de posar la meitat de la llavor i pagar la meitat dels censos. Posat
que els atorgants, a parer de dos bons treballadors, no treballessin
bé la terra, donen permís a Guillem de Fàbrega per treballar-la
o fer-la treballar a una altra persona, i ells no en percebrien res.
El preu de la venda és de 150 sous barcelonesos de tern i se salva
el dret del monestir de Santa Maria de Ripoll.

Actum est hoc X kalendas augusti anno Domini millesimo CCC
vicesimo septimo.

Guillem d’Hostoles, escrivà.
Pere Arnau Cosidor, notari públic d’Olot.

Registre específic: 178.
Altres numeracions: 195. 277 × 289 mm.

235

1327, setembre, 1

Àpoca atorgada per Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona,
en nom propi i com a procurador de Berenguer de Pedrera, el
seu nebot, a favor de Ramon de Loreda, de Sant Pere de Montagut,
en la qual reconeix que ha rebut per mitjà de la taula de canvi
de Pere de Santacoloma, canvista de Girona, 260 sous barcelonesos
de tern corresponents al termini de Carnestoltes de Quaresma
passat, per raó del preu del vi que l’esmentat Ramon, esposa i
pares havien comprat als atorgants.

Kalendas septembris anno Domini M CCC XX septimo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 180.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 197. 110 × 332 mm.
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236

1327, desembre, 16

Procura atorgada per la Universitat de Girona, convocada i
congregada al convent dels framenors de Girona, a favor de
Berenguer Renau, jurisperit; Ramon de Sitjar; Guillem Bru,
jurisperit, i Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, absents, per
tal que compareguin davant del rei Alfons III i li demanin que
revoqui, amb judici o sense, les donacions, concessions i
alienacions que lesionaven i perjudicaven la ciutat i els seus
privilegis, consuetuds i jurisdicció, especialment la donació i
alienació que féu el rei Jaume II al noble Ot de Montcada de
la vila i castell de Caldes de Malavella, del castell de Llagostera
amb jurisdicció alta i baixa i de la jurisdicció del castell de
Cassà, llocs que formaven part de les pertinences de la ciutat,
comtat i vegueria de Girona.

XVII kalendas ianuarii anno Domini millesimo trecentesimo
vicesimo septimo.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 177.
Altres numeracions: Registrado de número 48, 194. 278 × 283 mm.

237

1327, desembre, 30. Barcelona

Jurament prestat pel rei Alfons III de respectar la franquesa de bovatge,
terratge i herbatge així com els estatuts i ordinacions concedits
a les Corts Generals celebrades a Montsó, Barcelona o altres llocs
de Catalunya i també altres privilegis i gràcies generals o especials,
a favor de rics homes, cavallers, ciutadans, homes de ciutats,
viles i llocs reials o dels anteriors, d’acord amb l’establiment del
rei Jaume, que obligava els seus successors a confirmar els
privilegis i gràcies concedits pels seus predecessors i de jurar-
los abans d’iniciar el seu càrrec i de rebre homenatge.

Actum est hoc in aula palacii regii civitatis Barchinone tercio
kalendas ianuarii anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo
septimo.

Bonanat de Pere, escrivà i notari públic per autoritat reial.
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Trasllat d’1 de juliol de 1376. Guillem de M[...], notari públic de
Barcelona, d’un document contingut en el Llibre Verd de la ciutat
de Barcelona, amb testificació dels connotaris Pere Canadell i Bernat
de Ferriol, notaris de Barcelona, i intervenció de Bernat Samuntada,
batlle de Barcelona.

Registre específic: 1608.
Altres numeracions: 465. 655 × 499 mm.

238

1328, gener, 19

Debitori atorgat per Bernat de Podio Averio, pedrer de Girona, a favor
de Vidal Barbaron, jueu de Girona, en el qual reconeix que ha
rebut 62 sous barcelonesos de capital i que els ha de tornar, amb
2 sous barcelonesos de lucre, el primer de maig del mateix any
i, a partir d’aquesta data, amb un 20% d’interès anual.

Actum est hoc duodecimo kalendas febroarii anno Domini M
CCC vicesimo septimo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 3025.
90 × 269 mm.

239

1328, gener, 21

Capitulacions matrimonials de Guillem, fill de Ramon de Fàbrega
i la seva esposa Saura, amb Romia, filla de Guillem Oller i
Gueraula, la seva esposa. Guillem Oller ofereix a la seva filla un
dot de 1.000 sous en metàl·lic, una capa de 16 sous la cana,
una capa i túnica de 12 sous la cana, dos llits de roba i un cofre.
Tindrien els esmentat béns conjuntament amb els aportats pel
marit i després de la mort dels dos cònjuges, passarien als fills.
Si no n’hi hagués i Romia precedia en la mort el seu marit, aquest
tindria dret a 200 sous del dot. Dels diners restants, se n’haurien
de fer tres parts iguals, una per al senyor feudal, l’altra hauria
de tornar als donants o a qui determinessin i ella disposaria de
la part restant. Manca la part corresponent a la donació del marit.
Una de les darreres clàusules salva el dret de l’abat del monestir
de Ripoll pel qual Guillem de Fàbrega devia tenir honors que



192 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

havia obligat en la seva donació propter nuptias. Subscriuen el
document Hug, abat de Ripoll; fra Pere de Solanelles, monjo, i
Arnau de Bolòs, batlle de Tredòs.

Actum est hoc XII kalendas februarii anno Domini millesimo
CCC vicesimo septimo.

Pere Arnau Cosidor, notari públic d’Olot.

Registre específic: 184.
És un fragment. Altres numeracions: 201. 156 × 318 mm.

240

1328, gener, 22. Barcelona

Protesta presentada per Berenguer Renau, Bernat de Banyoles i Ramon
de Sitjar, com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
al rei Alfons III, atesa l’alienació feta pel seu pare, Jaume II,
a favor del noble Ot de Montcada de la vila i castell de Caldes
de Malavella, del castell de Llagostera i del castell i parròquia
de Cassà amb tota la jurisdicció alta i baixa. Havia alienat aquests
llocs no obstant el privilegi concedit pel propi rei Jaume pel qual
prometia a la Universitat i prohoms de Girona que la ciutat amb
els seus drets, pertinences i vegueria seria unida al comtat de
Barcelona a perpetuïtat, i un altre privilegi que establia que la
jurisdicció de la vegueria de Girona no podria ser venuda, donada
ni enfranquida a perpetuïtat a cap persona que no fos comte de
Barcelona. Ambdós privilegis havien estat lloats per l’infant, ara
rei. Aquesta protesta havia estat presentada a les Corts celebrades
a Santes Creus i Montblanc i en aquest moment es presenta a
Barcelona. El notari Bertran de Vall l’havia volgut llegir davant
del rei però aquest s’hi negà i va manar a Pere, arquebisbe de
Tarragona, canceller reial, que la respongués, en presència de fra
Sanç d’Aragó, lloctinent del mestre de l’Hospital de la Castellania
d’Amposta, i de Roderic Dídac, canonge de Saragossa. El diumen-
ge dia 24, l’esmentat Pere respon que el rei no havia pogut con-
testar per la mort recent del seu progenitor i les mostres de fidelitat
i homenatge dels barons, nobles i cavallers de Catalunya que
havia rebut. El procurador proposa posposar aquesta causa, per
la seva importància, després de la coronació del rei a Saragossa.

Die veneris undecimo kalendas februarii anno Domini millesimo
CCC vicesimo septimo  [...] in camera sui palacii regalis civitatis
Barchinone.
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Bertran de Vall, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 186.
Altres numeracions: Registrado de número 54, 204. 619 × 347 mm.

241

1328, maig, 13

Àpoca atorgada per Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, a favor de
Bernat Estruç i Berenguer de Jonquer, ciutadans de Girona, i
Bernat d’Alou i Ponç Roig, com a marmessors testamentaris de
Blanca, esposa d’Arnau d’Arenys, cavaller, en la qual reconeix
que ha rebut, de Bernat d’Alou i Ponç Roig, 30 lliures barceloneses
de tern que Blanca li havia deixat en testament: 100 sous com
a marmessor i 25 lliures a títol personal.

Tercio idus madii anno Domini millesimo CCC XX octavo.

Arnau de Mas, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 182.
Altres numeracions: 199. 111 × 316 mm.

242

1328, juliol, 8

Definició atorgada per Ramon d’Espinavessa, fill i hereu del difunt
Guillem d’Espinavessa, fuster de Girona (testament de 7 de maig
de 1324 en poder de Francesc Simó, notari de Girona), a favor de
Bernat Estruç, Berenguer de Jonquer, Eimeric de la Via, Ber-
nat d’Alou i Ponç Roig, com a marmessors de Blanca d’Arenys,
difunta. Els defineix totes les accions, qüestions, peticions i
demandes, que com a hereu de l’esmentat Guillem pogués in-
terposar contra els esmentats marmessors, els hereus de la di-
funta o contra els seus béns, pels danys que Blanca d’Arenys havia
causat al seu pare per l’obertura d’una finestra amb columnes
a la part nord de la seva casa, prop de la casa del pare del de-
finidor, en perjudici d’aquesta última perquè no li permetia
construir un envà vers la part occidental. Per aquesta raó, l’es-
mentat Guillem d’Espinavessa havia assegurat que la difunta
havia injuriat la seva família i altres persones. Un cop publicada
la demanda, fou posada en coneixement de Guillem Gilabert,
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guardià dels framenors (com requeria el testament de Blanca)
i de Francesc de Terrades, jurisperit de Girona (a petició de
Ramon d’Espinavessa i amb llicència dels marmessors), els quals
acordaren que només calia restituir les despeses per la denúncia
de l’obra nova i l’impediment que se li féu, acord adoptat a la
casa dels framenors de Girona, en presència dels esmentats
àrbitres i de fra Tomàs Pere. Ramon d’Espinavessa confessa que
ha rebut 40 sous barcelonesos a canvi d’aquesta definició.

VIII idus iuli anno Domini M CCC XX octavo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 191.
Altres numeracions: 210. 434 × 318 mm.

243

1328, juliol, 15

Definició atorgada per Margarida, filla de Pere d’Illa, draper de Girona,
amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor del seu pare,
de tots els béns i drets que li pertocaven per raó d’heretat i llegítima
paterna i materna o per altres raons. A canvi rep 700 sous
barcelonesos i un llit, vestits i un cofre.

Idus iulii anno Domini M CCC vicesimo oct[avo].

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari de Girona.

Registre específic: 188.
Altres numeracions: 206. 204 × 288 mm.

244

1328, setembre, 29

Àpoca atorgada per Jaume Calvet, ciutadà de Girona, fill de Ramon
Calvet, a favor de Ramon Mateu, sabater de Girona, i de la seva
esposa, en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures barceloneses
de tern per raó de l’establiment que li havia fet d’una part d’un
alberg, situat al carrer de les Ferreries Noves de Girona, que foren
d’Agnès, mare de l’atorgant. A orient, afronta amb el carrer de
les Ferreries Noves i a cerç, amb la casa de l’hereu del difunt
Pere de Llémena, colteller de Girona.
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Tercio kalendas octobris anno Domini M CCC XX octavo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de [Bernat
de Taialà], notari públic de Girona.

Registre específic: 185.
Altres numeracions: 202. 194 × 227 mm.

245

1328, octubre, 10. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Alfons III en el qual concedeix en dret de violari
a Arnau Alió, ciutadà de Girona, a petició de l’interessat, l’ofici
de signar els atuells de vi o bótes amb què es porta el vi a la
ciutat de Girona i les mesures del blat. Ja el tenia per concessió
de Jaume II, el seu pare, per carta datada a Figueres el 17 de
setembre de 1318. Com a salari, hauria de percebre la quantitat
acostumada.

Datum Barchinone sexto idus octobris anno Domini millesimo
CCC vicesimo octavo.

Registre específic: 183.
Altres numeracions: Registrado de número 55, 200, 195. 202 × 380 mm.

246

1328, novembre, 11

Venda atorgada per Pere de Mata, cavaller; Guillem de Mata, el seu
fill, i Berenguera, esposa d’aquest, tots de la parròquia de Santa
Maria del Far, a favor d’Arnau de Serefollis i Ramon d’Estany,
clergues rectors de l’altar de Sant Benet de la seu de Girona, en
nom de l’esmentat altar, en lliure i franc alou, de la tasca que
reben sobre una trilla que Ramon Cellera, de Corts, té per ells
a la parròquia de Sant Andreu de Mata. Té una extensió de dos
jornals i mig de bou i afronta, a orient, amb l’honor de Mateu
Brayle, de Mata, i amb el rec de Codines, a migdia i occident,
amb l’honor del mateix Mateu Brayle, i a cerç, amb la de Pere
Ferrer i amb la de Pere Franca, tots de Mata. També venen un
parell de gallines que reben de cens per Nadal de l’esmentat Ramon
Cellera per raó de la trilla i terra esmentades i una quartera de
forment bo i net, segons mesura de Banyoles, que reben per Sant
Feliu de Guillem Genís, de la parròquia de Corts, per raó d’una
terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Mata de dos jornals
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de bou. Aquesta terra afronta, a orient i migdia, amb l’honor
de Berenguer Bret, de Corts; a cerç, amb l’honor de Guillem Genís,
i a occident, amb la via pública anomenada Porqueres. La venda
comprèn terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fermances, i altres
drets de domini directe. El preu és de 13 lliures barceloneses de
tern, que confessa haver rebut dels diners que Guillem de Fornells,
canonge de l’església de Sant Feliu, donà a l’esmentat altar.

III idus novembris anno Domini M CCC XX octavo.

Bernat de Font, escrivà.

Ramon de Prat, notari públic de Sant Pere de Besalú.

Registre específic: 388.
701 × 320 mm.

247

1329, gener, 17

Donació inter vivos atorgada per Caterina, esposa de Bartomeu de
Forn, bosser de Girona, a favor de Joan de Soviyles, bosser de la
mateixa ciutat, dels drets que tenia contra els béns de Ramon
Oller, de Franciac, i de la seva esposa Cecília, per raó de 20 sous
barcelonesos que dits cònjuges li tenien en comanda (Francesc
Simó, notari de Girona, 8 d’agost de 1328).

Actum est hoc XVI kalendas frebuarii anno Domini millesimo
CCC vicesimo octavo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 187.
Altres numeracions: 205. 172 × 300 mm.

248

1329, gener, 25

Divisió de béns entre Jaume Miquel, mercader de Girona, i Guillem
Villosser, fill i hereu de Guillem Villosser, difunt, de Sant Martí
Vell. Es reparteixen un camp situat a la parròquia de Sant Martí
Vell, al lloc anomenat Puig Marçal. Arnau de Pou, batlle de
Bordils, i el seu fill Dalmau el van vendre en lliure i franc alou
a Guillem Villosser pare i a Bernat Miquel, ciutadà de Girona
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difunt, oncle matern de Jaume Miquel qui el tenia per llegat
testamentari seu. Jaume n’accepta la meitat íntegra vers orient
la qual afronta, a orient, amb la terra del mas de Puigsec; a
migdia, amb l’honor de Guillem Salvador; a cerç, amb el camí,
amb la feixa de Guerau de Gironella i amb la coromina que fou
de Pere Martí, de Juià, i a occident, amb l’altra meitat del camp.
Guillem Villosser accepta la part occidental la qual afronta, a
orient, amb la part restant; a migdia, amb l’honor de Guillem
Salvador; a occident, amb el torrent, i a cerç, amb la coromina
que fou de Pere Martí. Atès que la part de l’esmentat Jaume era
de valor superior a la de Guillem, li lliura 100 sous barcelonesos.
A més, acorden deixar sense efecte el compromís de Bernat Miquel
de vendre la seva part a Guillem, si ho folia fer, i la donació
que li havia fet Bernat Miquel per tal que la treballés sota certes
condicions (Besalú Burguès, notari difunt, 19 de novembre de
1310). Guillem Villosser defineix a favor de Bernat qualsevol
qüestió, petició o demanda que es pogués moure per raó de
l’esmentada divisió a canvi de 200 sous barcelonesos.

Actum est hoc VIII kalendas febroarii anno Domini M CCC
vicesimo octavo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 189.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 207. 473 × 320 mm.

249

1329, maig, 16

Reconeixement de comanda fet per Miquel de Mosquers, de Celrà,
i la seva esposa Berenguera, a favor de Perpinyà Manobre,
habitant de Girona, i de la seva esposa Guillema. Reconeixen
que han rebut una truja de pèl pich i dos porcells del mateix
pèl i prometen que els els restituiran quan els ho demanin.

Actum est hoc XVII kalendas iunii anno Domini M CCC
vicesimo nono.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 192.
Altres numeracions: 211. 142 × 291 mm.
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250

1329, maig, 19

Requeriment de Ramon de Sitjar, Pere Marcó, Bernat Samsó i Bernat
Miquel, com a jurats de la ciutat de Girona durant l’any present,
dirigit a Ramon de Banyoles, lloctinent del batlle de Girona a
la Cort Reial de Girona, per tal de presentar i fer complir una
carta reial en paper atorgada pel rei Alfons, el 7 de juny de 1328,
a favor de la ciutat, on ordenava al batlle i al seu lloctinent que
constrenyissin els ciutadans i habitants de Girona a pagar les
talles i contribucions imposades pels jurats i consellers, per tal
de combatre la demora en el pagament dels impostos, fet que
produïa un greu perjudici a la ciutat. La carta fou llegida per
Guillem de Quer, notari de Girona, en presència de Bernat de
Cervera, escrivà; Ramon de Palau, de Girona, i altres testimonis.

XIIII kalendas iunii anno Domini M CCC vicesimo nono.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 193.
Altres numeracions: 212. 270 × 269 mm.

251

1329, juny, 3

Protesta llegida per Arnau Arnost, notari, davant de Bernat de
Boixadors, governador general de l’illa de Sardenya, en presència
dels testimonis Pere de Montepavone, cavaller, Pere de Llabià,
Guillem d’Abadia, Pere de Bisbal i Guillem Agust, especialment
convocats per Ramon Noguera, cònsol dels catalans al castell
de Càller, a l’illa de Sardenya, a requeriment d’alguns mercaders de
la ciutat de Barcelona i Girona i en nom de Francesc de Camós,
Pere Adroer, Guillem Arnau Desterrers, Arnau de Torrent, Jaume
Gil, Pere Procatii, Jaume Ferrer, Guillem Pradell, Joan Lambard
i Bernat de Sans, habitants i ciutadans de Barcelona, i d’Arnau
Pelegrí, Guillem Maçanet, Pere Sanespleda, Andreu d’Olot, Ber-
tran de Cassà i Francesc Castelló, mercaders de Girona. Demanen
el compliment dels privilegis reials atorgats per Jaume II en els
quals concedia franquesa a les ciutats de Barcelona i Girona,
per tot el regne de Sardenya i Còrsega i illes adjacents, de tota
lleuda, peatge, portatge, mesuratge, pes, ancoratge, travetagium,
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passatge, gabella i de tota imposició, consuetud o servitud i mana
als seus oficials que els compleixin. L’origen de la protesta era
el fet que el governador no els complia, fet que perjudicava les
esmentades ciutats. També demanaven que es revoquessin per
als mercaders de Girona i Barcelona les obligacions i imposicions
ordenades pels pròcers i consellers del castell de Càller (on es
prohibia comerciar fora dels límits del castell esmentat i gravaven
totes les mercaderies) i que es retornessin els cereals presos com
a penyora als mercaders que els havien comprat. El dimecres 7
de juny, Guillem de Vilardebò, notari del governador i la cúria,
va presentar a Arnau Arnost, en nom dels interessats i en
presència i testimoni de Berenguer de Puigverd, Sanç d’Arades,
porter reial, i altres persones, la resposta del governador.
Considerava que el castell de Càller era defensa i protecció de
tota l’illa de Sardenya i que la compra i venda lliure a les terres
d’aquest regne podien conduir al despoblament del castell ja que
una bona part dels habitants que hi residien eren a les ciutats
de Barcelona i Girona i que les imposicions cobrades eren
moderades i revertien en benefici del castell i regne. D’altra banda,
recordava que el rei havia autoritzat la Universitat de Càller a
gravar les mercaderies en benefici de la ciutat. Acompanya còpia
dels privilegis concedits a Barcelona el 10 de desembre de 1321
i a Girona el 20 de setembre de 1322.

Die sabati qua computabatur tertio nonas iunii anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo vicesimo nono.

Arnau Arnost, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 190.
Són dos pergamins encolats. Altres numeracions: 209. 714 × 1035 mm.

252

1329, setembre, 3. València

Provisió del rei Alfons III adreçada als seus oficials i als lloctinents
d’aquests. Els mana que compleixin la concessió de franqueses
en tot el seu domini, és a dir, regnes d’Aragó i València i Principat
de Catalunya, atorgada pel seu pare a favor dels ciutadans i
habitants de la ciutat de Girona i suburbis, donada a Barcelona
el 25 de maig de 1315 i confirmada per ell abans d’accedir al
tron. Comprenia quèsties, toltes, forces i serveis pecuniaris,
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préstecs i emprius forçats, lleudes, peatge, mesuratge, usatge,
pesatge, portatge i totes les exaccions reials i veïnals i subsidis
que pogués exigir pels conceptes esmentats.

Valencia tertio nonas septembris anno Domini M CCC XX
nono.

Trasllat de 25 de novembre de 1329. Guillem de Quer, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 194.
Altres numeracions: 213. 239 × 261 mm.

253

1329, octubre, 3

Cessió atorgada per Bernat de Vilar, clergue de l’església de Biert, a
favor de Berenguer Moret, clergue, dels drets que tenia en un deute
de 200 sous barcelonesos que li devien Pere Gelats, colteller de
Girona; Dolça, la seva esposa, i Salvador Canut, de Vila-robau
(Pere Maçanet, notari de Girona, 11 de juliol de 1325).

Actum est hoc V nonas octobris anno Domini millesimo CCC
vicesimo nono.

Guillem Mir, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 196.
Altres numeracions: 215. 144 × 278 mm.

254

1329, octubre, 7. Girona

Protesta presentada per Jaume de Tordera, habitant de Girona, i llegida
pel notari Nicolau Hispà, en presència dels testimonis Ramon
de Serra, cavaller; Berenguer Sassala, batlle; Guillem Negre, Simó
Ballester i Guillem de Terrats, de Sant Feliu de Guíxols, davant
de fra Ramon, abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, a la
Porta Ferrada de l’esmentat monestir. Els jurats de Girona hi
comminen l’abat a desistir de la compra de la jurisdicció de Sant
Feliu que ara pertanyia a la Cort Reial de Girona, fet que produiria
perjudici a la ciutat de Girona. Li recorden l’intent frustrat fet
per l’abat predecessor seu i fan esment d’un litigi encara pendent
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a la ciutat de Barcelona sobre aquest assumpte. Els jurats
consideren que no es podia demanar ni concedir atesos els
privilegis de la ciutat de Girona. Posat que l’abat continués
intentant la compra, la ciutat de Girona defensaria els seus drets
i reclamaria les despeses, danys i interessos al monestir.

Datum Gerunde nonas octobris anno Domini millesimo CCC
XX IX.

Nicolau Hispà, notari públic de Sant Feliu de Guíxols.

Registre específic: 195.
Altres numeracions: 214. 296 × 337 mm.
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1330, setembre, 6

Àpoca atorgada per Arnau de Reixac, fill d’Arnau de Reixac, cavaller
difunt, com a procurador de Berenguer de Reixac, el seu germà,
hereu del seu pare, a favor de Ramon de Segaró, capellà, i de
Berenguer de Noguer, clavari de Sant Feliu de Girona, ambdós
marmessors testamentaris de Guillem Sarrovira, clergue difunt
de Sant Feliu, que havia instituït la candela de l’altar de Sant
Feliu com a hereva universal. Reconeix que ha rebut 2.640 sous
barcelonesos dels 3.180 sous de la venda feta per l’atorgant com
a procurador del seu germà, a favor d’aquesta candela, de tots
els censos, masos, rèdits, agrers, cases i drets que Berenguer de
Reixac tenia a la parròquia de Bordils, segons document de venda
de 5 de setembre de 1330.

VIII idus septembris anno Domini millesimo CCC tricesimo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari de Girona.

Registre específic: 197.
El document anava cosit per la part inferior. Algunes paraules amb la tinta es-
vanida han estat reescrites en època més moderna. Altres numeracions:
216. 164 × 262 mm.

256

1330, setembre, 10

Promesa feta per Bernat de Camps, ciutadà de Girona, a favor de
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Bernat Estruç, ciutadà de Girona; Bernat d’Alou, clergue de Sant
Feliu, i Ponç Roig, clergue de Sant Martí Sacosta, com a
marmessors testamentaris de Blanca d’Arenys, difunta, i als
hereus de Gaufred Guerau, ciutadà de Girona difunt. Els promet
que si volien recuperar, en el termini dels dos anys següents al
present document, els 80 sous barcelonesos de cens i la meitat
dels lluïsmes i foriscapis que li havien venut el mateix dia (Blanca
d’Arenys els rebia sobre uns albergs situats a la plaça dels
Cavallers de Girona, al costat de l’alberg major dels esmentats
hereus), podrien fer-ho amb el pagament de les 90 lliures
barceloneses de tern del preu de la venda, més 9 lliures que
l’atorgant havia pagat per la fermança de la venda al rei o al
seu batlle, als arrendadors dels rèdits reials i a Astruc Caravita,
jueu de Girona.

Actum est hoc IIII idus septembris anno Domini M CCC
tricesimo.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 198.
Document registrat a Escrivà, G.; Frago, P. «Documents dels Jueus de Girona»,
núm. 113. Altres numeracions: 217. 234 × 383 mm.
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1331, gener, 22

Testament de Berenguer Vidal, teixidor de Girona, en el qual escull
com a marmessors Berenguera, la seva esposa; Guillem Mateu,
barber, i Pere Feliu, ferrer de Girona. Mana que siguin restituïts
els seus deutes. Disposa ser enterrat al cementiri de l’església de
Sant Feliu, a la qual llega diners per a misses i en subsidi de
l’expedició contra el regne de Granada. També fa deixes a les obres
de la seu i Sant Feliu, al bací dels captius de l’església de la Mer-
cè de Girona, a l’obra del pont de pedra del Mercadal i de l’es-
cala de l’església de Sant Martí Sacosta així com a l’Hospital Nou
i a la Creu de l’església de Santa Susanna del Mercadal. Deixa
121 sous, peces de vestir, calçat i la caixa major per a causes
pies. Reconeix que ha de restituir el dot i escreix a la seva esposa
i deixa diners a Galceran, que viu amb Bernat de Banyoles,
ciutadà de Girona, nebot del testador; als marmessors, i a Bernat
de Llémena, hortolà. Institueix Berenguera, la seva esposa, com
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a hereva universal amb la clàusula que només pugui alienar
aquests béns en cas de necessitat peremptòria; després de la seva
mort, haurien de ser venuts i distribuïts en causes pies.

Actum est hoc XI kalendas februarii anno Domini M CCC
tricesimo.

Guillem Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 1334. Francesc Simó, notari públic per autoritat reial,
substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 199.
Altres numeracions: 218. 406 × 234 mm.

258

1331, juliol, 8

Capitulacions matrimonials de Benvinguda, filla de Ramon Sacrosa,
amb Bonanat de Puig, flassader de Girona. Comencen amb la
donació inter vivos atorgada per Ramon Sacrosa i el seu fill Pere,
a favor de la seva filla i germana, respectivament, de [550] sous
barcelonesos, el parament d’un llit, un vestit i un cofre nupcial
amb el seu complement. Si moria sense fills, 300 sous haurien
de tornar a Ramon Sacrosa o al seu hereu i la resta quedaria
a disposició d’ella. Benvinguda ho constitueix en dot al seu marit.
Mentre visquessin tindrien els béns conjuntament i després de
la mort dels esposos, passarien als fills. Si no n’hi havia i
Benvinguda precedia en la mort el seu marit, aquest podria
disposar de 100 sous. La resta seguiria les condicions de la
donació feta pel seu pare. Bonanat aporta una quantitat
equivalent dels seus béns amb unes condicions semblants. Si
precedia en la mort la seva esposa, aquesta podria disposar del
dot més 100 sous de la donació propter nuptias. Mentre no li
fos restituït el dot i els 100 sous, Benvinguda podria disposar
de l’usdefruit dels béns obligats. Per assegurar el dot i l’escreix,
Bonanat obliga tots els seus béns mobles i immobles.

Actum est hoc VIII idus iulii anno Domini M CCC tricesimo
primo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 201.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 220. 346 × 333 mm.
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1331, juliol, 12

Protesta presentada per Vicente Sacosta, veí d’Osca, com a procurador
de Ramon Guerau, ciutadà de Girona, a Pedro Jordán, batlle d’Os-
ca, i Jimeno Pérez, de Uncastillo, arrendador dels peatges d’Osca,
per mitjà del notari Juan Bellín, d’Osca, juntament amb una carta
de la reina Elionor, adreçada als batlles, lleuders, cobradors de
peatges i altres oficials reials, on se’ls comminava a respectar
les franqueses dels habitants i ciutadans de Girona, datada el
20 d’octubre de 1329. El motiu de la protesta era que Ramon
Guerau havia passat per Osca amb un carregament de safrà i
havia estat obligat a pagar el peatge pel preu de 90 sous jaquesos
que havia obligat amb una carta de canvi. Vicenç Sacosta cita
també la concessió dels privilegis de franqueses atorgats pel rei
Jaume, pare del rei Alfons, el 25 de juny de 1315, confirmats
pel mateix Alfons, i presenta una carta en què certifica que Ramon
Guerau és ciutadà de Girona. Jimeno Pérez al·lega que quan el
privilegi fou donat pel rei Jaume el 1315, les rendes d’Osca ja
estaven assignades a la reina, llavors infanta, i cita una carta
del rei Jaume, donada a Barcelona l’11 de juliol de 1324 en la
qual es manava que no es tinguessin en compte les franqueses
donades a homes després de l’obligació feta a la infanta, malgrat
els privilegis, i una altra carta del rei Alfons, de 26 de març de
1329, en la qual manava que no s’observessin les franqueses fins
que el rei no hagués decidit si calia o no observar-les, i aquest
últim fet no s’havia produït.

Anno Domini millesimo CCC XXX primo dia [...] IIII idus iulii.

Joan Bellín, notari públic per autoritat reial de la ciutat d’Osca i
per tot el regne d’Aragó.

Registre específic: 200.
Altres numeracions: 219. 353 × 432 mm.
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1331, agost, 7

Capbrevació atorgada per Bernat Bisbal, colteller de Girona, a favor
de Bernat d’Alou, clergue de l’església de Sant Feliu de Girona,
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en la qual reconeix que presta un cens anual per Sant Pere i
Sant Feliu de 7 sous barcelonesos per un hort situat a l’horta
de Girona, anomenada d’Algevira. A orient, afronta amb el camí;
a migdia, amb la feixa de Ramon Soliveres; a occident, amb
la feixa d’Arnau Frugell mitjançant riera, i a cerç, amb l’honor
de Berenguer Llorà.

Actum est hoc VII idus augusti anno Domini M CCC tricesimo
primo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 202.
Altres numeracions: 221. 122 × 162 mm.
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1331, agost, 31. Tortosa

Privilegi atorgat pel rei Alfons III, a súplica dels jurats i prohoms
de la Universitat de Girona, en el qual els concedeix que el jutge
ordinari de Girona no pugui rebre salari de sentències inter-
locutòries, llevat que fos sobre excepció declinatòria de fur o sobre
excepció peremptòria, i que el delegat del jutge només pugui
percebre salari de les parts si el jutge ordinari també ho pot fer.

Datum Dertuse pridie nonas septembris anno domini millesimo
CCC tricesimo primo.

Berenguer de Vall.

Registre específic: 684.
Inscripció: Continuada en XXXXIIII Cartes en Lo Libre Vert. Altres numeracions:
Registrado de número 60. 197 × 461 mm.
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1331, setembre, 4. Tortosa

Privilegi atorgat pel rei Alfons III en què concedeix als jurats i prohoms
de la ciutat de Girona que el blat o forment sigui mòlt a pes
en els molins de la batllia de l’esmentada ciutat i que el batlle
i els jurats dictin les ordinacions o estatuts que creguin
convenients.

Dertuse pridie nonas septembris anno Domini millesimo CCC
tricesimo primo.
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Registre específic: 204.
Altres numeracions: Registrado de número 69, 223. 164 × 337 mm.
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1331, setembre, 4. Tortosa

Privilegi atorgat pel rei Alfons III en el qual estableix que totes les
qüestions de dret i jurisdicció reial originades a la vegueria de
Girona siguin portades i resoltes a la ciutat o vegueria de Girona.

Datum Dertuse pridie nonas septembris anno Domini millesimo
CCC tricesimo primo.

Registre específic: 205.
Altres numeracions: Registrado de número 59, 225. 183 × 416 mm.
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1331, novembre, 4

Presentació feta per Bernat de Banyoles, Bernat d’Escala i Guillem
de Santmartí, com a jurats de la ciutat de Girona, a la Cort Reial
de Girona, d’una ordre del rei Alfons III donada a Tortosa el
4 de setembre de 1321, en pergamí i amb segell pendent, en la
qual ordenava que totes les qüestions de dret i jurisdicció reial
originades a la vegueria de Girona fossin tractades i resoltes a
la ciutat i vegueria esmentada.

Die lune intitulate pridie nonas novembris anno Domini
millesimo CCC tricesimo primo.

Francesc Batlle, llicenciat en lleis, jutge de la vegueria i batllia de
Girona.
Bartomeu d’Avellaneda, notari públic per tot el domini del rei
d’Aragó, regent de l’escrivania de la Cort del veguer i batlle de Girona.

Registre específic: 203.
Còpia del llibre de la Cort. Altres numeracions: Registrado de número 61,
222. 334 × 224 mm.
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1331, novembre, 4

Presentació subscrita per Bernat de Banyoles, Bernat d’Escala i
Guillem de Santmartí, jurats de la ciutat de Girona, a la Cort
de la ciutat, d’un privilegi en pergamí atorgat pel rei Alfons III
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a Tortosa el 4 de setembre de 1321, en el qual concedia que totes
les qüestions de dret i jurisdicció reial originades a la vegueria
de Girona fossin tractades i resoltes a la mateixa ciutat i vegueria.

Die Lune intitulata pridie nonas novembris anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo primo.

Francesc de Casesnoves, regent de l’escrivania de la Cort Reial de Gi-
rona per Bartomeu d’Avellaneda, escrivà públic, d’un llibre de l’es-
mentada Cort.

Registre específic: 286.
Altres numeracions: 224. 275 × 311 mm.
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1331, novembre, 29

Declaració prestada per Maria, filla de Berenguer de Croses, de Sant
Feliu de Pallerols, en altre temps habitant de Girona, davant de
Ramon Silvà, capellà de Sant Martí Sacosta, i Bernat d’Alou i
Ponç Roig, clergues, tots ells marmessors de Blanca d’Arenys,
difunta. Declara que Mateva, esclava de l’esmentada Blanca, i
Berenguer de Jonquer, pellisser de Girona, fill de Berenguer de
Jonquer, havien sostret diverses coses de l’alberg de la difunta:
recipients, gra, llegums, teixits... Aquesta declaració respon a
l’admonició general feta a l’església de Sant Martí Sacosta de
Girona que emplaçava aquells que sabessin si alguna persona
s’havia emportat res de l’alberg de Blanca d’Arenys, a declarar-
ho als seus marmessors testamentaris sota pena d’excomunió.

Tercio kalendas decembris anno Domini M CCC tricesimo primo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 206.
Altres numeracions: 226. 189 × 352 mm.
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1332, maig, 13

Ordinació atorgada pel rei Alfons III, a petició dels jurats de la
Universitat de Girona, en la qual estableix que els seus oficials
jurin, al començament del seu ofici, que no rebran cap diner ni
servei de les persones que substitueixen a la Cort, llevat del salari
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que els esmentats regents acostumen a rebre durant el seu exercici.
Aquesta mesura es pren per evitar fraus.

Idus madii anno Domini millesimo CCC tricesimo secundo.

Registre específic: 207.
Inscripció: Llibre Vert, XXXXV Cartes. Altres numeracions: Registrado de
número 62, 227. 199 × 478 mm.

268

1332, maig, 16. Barcelona

Atestat notarial fet per Bonanat d’Oliveres, notari públic de Barcelo-
na, de la lectura d’una carta adreçada per Guillem Granell, lloc-
tinent de Bernat de Bas, batlle de Girona, a Pere de Santcliment,
veguer de Barcelona, o al seu lloctinent, en resposta d’una altra
carta relativa a l’empenyorament sol·licitat a instància de Fran-
cesc Pou, mercader de Barcelona, per un deute de 100 sous que
Pere Pou, de Santa Eulàlia Sacosta, havia reconegut, i d’una altra
en què es demanava que es requerís a l’esmentat Pere Pou el
pagament dels diners. Demana el trasllat complet del segon
instrument perquè no constava que hagués estat presentat al
batlle i, atès que no havia estat registrat per notari, que fos tramès
per tal que Francesc Simó, notari de Girona, pogués certificar
el document. La carta fou llegida en presència del jurisperit Pere
Roset, del notari Guillem de Noguera, i Pere de Calonge, pro-
curador de causes, tots ells ciutadans de Barcelona; Pere Ferrer,
ciutadà de Girona, com a procurador de Guillem Granell, lloc-
tinent del batlle de Girona, i Berenguer Baset, lloctinent de Pere
de Santcliment, veguer de Barcelona. No se’n va obtenir resposta.

Die sabbati circa horam vesperorum eiusdem diey qua die
computabatur septimodecimo kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo secundo.

Bonanat d’Oliveres, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 1675.
Altres numeracions: 228. 303 × 403 mm.

269

1332, maig, 20

Acta notarial de la presentació i lectura feta per Ferrer de Canyelles,
rector de l’església de Tamarit i notari públic; Humbert i Ramon
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de Montoliu, cavallers, i Bernat d’Ançamora i Maimó Bedorc,
del mateix lloc, entre altres, en presència de Pere de Perelló, notari
públic de Tamarit, del requeriment fet per Pere de Cornellà, veguer
de Girona, i Guillem Granell, lloctinent de Bernat de Bas, batlle
de la mateixa ciutat, mitjançant el seu procurador Pere Ferrer,
ciutadà de Girona (procura de 13 de maig de 1332 en poder de
Pere de Quer, substitut de Bernat de Taialà, notari de Girona).
En aquest instrument, datat el 27 d’abril de 1332, requerien a
Berenguer Teixidor, batlle de Tamarit pel noble Ramon Folc,
vescomte de Cardona, que restituís a Pere Desboix, Simó de Preses
i Bernat de Casesnoves, ciutadans de Girona, la penyora que els
havia pres el batlle de Tamarit per la lleuda que devien alguns
homes de la ciutat i vegueria de Girona, que pujava 100 lliures
barceloneses, pel transport de diverses robes i mercaderies per
mar a la jurisdicció del castell de Tamarit, de quatre anys ençà.
Per carta adreçada al veguer i batlle de Girona el 24 de febrer
de 1332, el batlle de Tamarit demanava que compareguessin el
mes de març els ciutadans de l’esmentada ciutat i vegueria que
no havien pagat la lleuda, en persona o per mitjà de procurador.
S’hi citaven Andreu d’Olot, Domènec Danço, Ramon de Colomer,
Pere Desvilar, Guillem de Pedrossell, en Pitxò, Francesc d’Orriols,
Ponç Arnau, Simó Desvilar, Pere Ferrer, Berenguer Colom, Pere
Costa, Berenguer de Casesnoves, Pere Domingo, Ferrer Rubiol i
en Cabra, ciutadans de Girona, i Pere de Campllong, Pere
Colomina i Ramon Auger, de Sant Feliu de Guíxols. Si no
compareixien, amenaçava d’empenyorar els habitants de
l’esmentada vegueria fins que fos satisfet el deute, com,
efectivament, s’havia fet. El veguer i lloctinent del batlle de Girona
sostenien que l’empenyorament d’unes persones pel deute d’altres
és contrari a les lleis, dret, Constitucions de Catalunya, usos i
consuetuds i posat que les penyores no fossin restituïdes donarien
llicència per empenyorar els homes de Tamarit i d’altres llocs del
noble Folc per tal de compensar els ciutadans de Girona. La
resposta de Berenguer Marc, batlle de Tamarit, fou que els usos
i observances de València, Barcelona i altres ciutats de Catalunya
i Aragó preveuen aquesta mesura, defensa l’actuació de Berenguer
Teixidor, antic batlle de Tamarit, i assegura que actuarà de
manera semblant.

Die mercuri intitulata tertiodecimo kalendas iunii anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo secundo die sabati que fuit decimo
kalendas iunii anno quo supra.
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Registre específic: 208.
Altres numeracions: 229. 618 x 589 mm.

270

1332, novembre, 3

Capitulacions matrimonials de Guillema, filla de Berenguer Martí,
de la Móra, parròquia de Sant Vicenç de Viladasens, i de la seva
esposa Guillema, amb Castelló Venrell, fill del difunt Guillem
Venrell, de la mateixa parròquia. Comencen amb la donació
atorgada pels cònjuges Martí a favor de la seva filla i en concepte
de dot, de 1.000 sous barcelonesos de tern, una capa, una túnica
de drap de 20 sous la cana, una altra capa i túnica de 15 sous
la cana, dos llits equipats amb vànova, tres flassades, quatre
llençols i dos coixins, i un cofre amb els seus complements. Si
Guillema moria sense fills, Castelló podria disposar de 200 sous
i la seva filla de 150 sous per fer testament; la resta havia de tornar
als donants o al seu hereu. Castelló Venrell aporta 1.000 sous més
com a donació propter nuptias dels quals, si moria sense fills,
la seva esposa en podria disposar de 200. Per 1.100 sous i els
altres béns aportats per Guillema, Castelló obliga la seva borda,
honors i possessions que té pel paborde de l’Almoina del Pa de
Girona, quant a tres parts, i pel prior de Santa Maria d’Ullà, quant
a la quarta. Pels 100 sous restants, obliga les honors que té pel
venerable Huguet d’Espasèn, cavaller, salvant sempre el dret dels
senyors i un violari de Bernat Venrell, el seu avi, i de Berenguera,
la seva esposa. Si Castelló moria abans que Guillema, amb o sense
fills, i el seu hereu volgués fer fora Guillema del mas, o aquesta
en marxava per voluntat pròpia, li hauria de tornar els béns es-
mentats abans de l’any de la mort de Castelló i donar-li 40 sous
en auxili de la redempció dels senyors directes.

Actum est hoc tercio nonas novembris anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo secundo.

Guillem de Sans, notari públic de Bàscara.

Registre específic: 210.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 231. 318 × 310 mm.
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1332, novembre, 3

Definició atorgada per Guillema, filla de Berenguer Martí, de la Móra,
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de la parròquia de Viladasens, i la seva esposa Guillema, amb
consentiment i voluntat de Castelló Venrell, de Viladasens, el seu
marit, a favor dels seus pares, dels drets que pogués tenir per
heretat i llegítima paterna i materna o qualsevol altra raó. A canvi
rep 1.000 sous barcelonesos de tern, dos jocs de llit, un cofre
i dues capes: una de 20 sous la cana i una altra de 15 sous.

Tercio nonas novembris anno Domini millesimo trecentesimo
tricesimo secundo.

Guillem Sans, notari públic de Bàscara.

Registre específic: 209.
Altres numeracions: 230. 196 × 238 mm.

272

1332, desembre, 30

Lectura de la protesta presentada per Pere Benet, habitant de Sant
Feliu, en presència dels testimonis Ramon Garriga, Ramon Otger
i Pere Coromina, habitants de l’esmentada vila, enviada pels
jurats de la ciutat de Girona i llegida pel notari Nicolau Hispà
a Guillem Cabrer, procurador de Ramon Querol, mercader de
Tortosa, en la qual es queixen que no els ha estat tramès el gra
que havien comprat.

Die mercurii intitulata III kalendas ianuarii anno infrascripto
(M CCC XXX II).

Nicolau Hispà, notari públic de Sant Feliu de Guíxols.

Registre específic: 211.
Altres numeracions: 232, 219. 272 × 183 mm.

273

1333

Capitulacions matrimonials de Berenguera, filla de Guillem Bosquera,
de la parròquia de Santa Coloma de Farners, amb Martí Garrofa,
el seu marit, fetes després de més de trenta anys de matrimoni.
La primera li lliura tots els seus béns mobles i immobles i es
reserva 100 sous per testar i el marit li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns amb unes condicions
semblants. Després de la mort d’un dels cònjuges, els béns serien
tinguts per l’altre en dret d’usdefruit i després passarien als fills.
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Si no n’hi havia o no arribaven a l’edat de testar, els béns s’haurien
de destinar a la salvació de les ànimes dels esmentats cònjuges.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 212.
Altres numeracions: 233, 133. 361 × 368 mm.

274

1333, gener, 13

Capitulacions matrimonials de Pere de Campredonel, de la parròquia
de Sant Miquel de Pineda, amb Gueraula, filla d’Arnau de Mas,
de la parròquia de Sant Esteve d’en Bas. Arnau de Mas i la seva
filla Elisenda fan donació a Gueraula d’un dot de 450 sous, el
parament de dos llits (quatre flassades, quatre llençols i dos
coixins), una capa i una túnica de drap de 7 sous la cana, una
capa de 18 sous la cana, una altra capa de 15 sous la cana i
un cofre amb el seu contingut. Si moria sense fills, 350 sous
haurien de tornar als donants. Gueraula lliura aquests béns com
a dot al seu futur marit. Haurien de tenir-los conjuntament i
a la mort de tots dos passarien als fills. Si no n’hi havia o aquests
no arribaven a l’edat de testar, 50 sous serien per al marit, 50
se’ls reservava per poder testar i la resta tornarien als donants.
Pere aporta 450 sous barcelonesos de tern en donació propter
nuptias amb unes condicions semblants. Per assegurar el retorn
del dot i els 50 sous que l’esposa tenia dret a rebre de la donació
propter nuptias, Pere obliga la seva masoveria de Campredonel,
que té sota domini de Berenguer Dou, de Mallol de Bas.

Actum est hoc idus ianuarii anno Domini millesimo CCC XXXII.

Bernat d’Alguer, diaca de Sant Cristòfol de les Planes, notari públic
substitut de Dalmau de Vilar, notari públic de la Vall d’Hostoles.

Registre específic: 292.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 219 bis, 220 bis. 211 × 257 mm.

275

1333, febrer, 27

Definició atorgada per Guillema, filla del difunt Ramon de Puig, de
Puig-amalric, parròquia de Viladasens, i de Maria, la seva esposa,
amb consentiment de Jaume Jaubert, de Sobrànigues, el seu
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espòs, a favor de Ramon de Puig, el seu germà, i Maria, la seva
mare, dels drets i béns que li corresponien per raó d’heretat i
llegítima paterna, materna o fraresca. A canvi, rep 2.000 sous
melgoresos, dos vestits, dos jocs de llit i un cofre amb
complements.

III kalendas marcii anno Domini M CCC XXX secundo.

[Pere Escrivà], regent de l’escrivania de Verges, com a tutor de
Francesc, fill i hereu del difunt Francesc Jaspert, notari de Verges,
autoritzat per Joan de Prat, jutge ordinari de Verges.

Registre específic: 213.
Altres numeracions: 234. 141 × 260 mm.

276

1333, març, 29. Barcelona

Lloació atorgada pel rei Alfons III dels capítols demanats pels jurats
i prohoms de la ciutat de Girona a canvi de les 2.000 lliures
concedides en auxili de l’armada que volia organitzar contra els
enemics de la fe catòlica, capítols transcrits en català en el cos
del document. Les condicions demanades pels jurats eren que
l’esmentada quantitat fos invertida en l’equipament d’una galera
que aniria amb les de la ciutat de Barcelona, que el còmit i els
sobresalents fossin designats pels jurats o prohoms de Girona, que
aquests càrrecs fossin satisfets de la mateixa manera que els de
les galeres de Barcelona, que portés el senyal de Girona i del còmit,
que aquest es posés a les ordres de l’almirall o capità de l’armada
de Barcelona, que la ciutat participés en els guanys de l’expedició,
que en el moment de l’embarcament hi fos present un escrivà
nomenat pels jurats i prohoms de Girona per anotar els noms,
que poguessin establir una imposició a la ciutat i batllia de Girona
i llocs de Palamós i Sant Feliu de Guíxols per recaptar els diners
necessaris a les persones que creguessin oportú i el temps que deter-
minessin, i que el monarca atorgués a la ciutat de Girona tots
els capítols i convinences que havia atorgat a la ciutat de Barcelona.

Datum Barchinone quarto kalendas aprilis anno Domini
millesimo CCC tricesimo tertio.

Bernat de Puig.

Registre específic: 214.
Altres numeracions: Registrado de número 65, 235. 289 × 512 mm.
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277

1333, maig, 18. Montblanc

Privilegi atorgat pel rei Alfons III en el qual, atès l’oferiment per
part de la ciutat de Girona de 2.000 lliures en auxili de l’arma-
da que es preparava contra els musulmans i d’acord amb els
pactes i convenis signats entre el rei i l’esmentada ciutat,
concedeix que la ciutat i batllia de Girona i els llocs de Palamós
i Sant Feliu puguin establir una imposició a la qual serien
immunes els eclesiàstics (lletra donada el 29 de març de 1333),
i es compromet a no modificar els pactes fets amb la ciutat.
El bisbe de Girona, Gastó de Montcada, i el Capítol havien donat
el seu consentiment per col·lectar una ajuda de fins a 40.000
sous destinats a armar una galera i de fins a 20.000 sous per
despeses, amb certs pactes i condicions (lletra donada a
Montblanc el 5 de maig de 1333). El bisbe, juntament amb el
Capítol, i la ciutat destinarien persones diferents (un clergue
en el primer cas) per cobrar l’esmentada imposició. En aquells
casos en què la separació no fos possible, la ciutat hauria de
destinar-ne una part a l’obra de la seu, d’acord amb una
estimació prèvia d’ambdues parts. També garanteix que les
ajudes concedides no representaran cap perjudici contra les
franqueses, immunitats, usos i llibertats de la ciutat o els seus
privilegis.

Datum in Montealbo XV kalendas iunii anno Domini M CCC
tricesimo tercio.

Registre específic: 1677.
Altres numeracions: Registrado de número 66, 236. Conserva part de la cinta
del segell. 227 × 455 mm.

278

1333, juliol, 28. Perpinyà

Venda atorgada per Jaume de Móra, cavaller, i Ramon de Tolosa, de
Vilafranca de Conflent, com a procuradors del noble Ademar
de Mosset, cavaller, senyor de Mosset, a favor de Seguer de
Perapertusa, senyor de Montalbà, de la casa, vinya i hort amb
colomar que té a Cornellà de la Ribera amb la meitat íntegra
i proindivisa dels censos, agrers, domini directe, lluïsmes i
foriscapis, homes i dones i altres drets que rebia al lloc i castell
de Cornellà de la Ribera, salvat el dret del monestir de la Grassa
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pel qual era tingut en feu. El preu és de 38.000 sous barcelonesos
a raó de 70 sous la marca, segons pes de Perpinyà. El comprador
els reté en pagament de la venda en subhasta que Seguer li havia
fet del castell de Bellestar, amb els seus rèdits, termes, dependències
i drets. Jaume de Móra i el seu fill emancipat Pere de Móra
s’erigeixen en fidejussors i garants. La casa afronta, per una part,
amb la tinença de Ricsendis, esposa de Pere de Mosset, cavaller
difunt; per una altra, amb la muralla del castell; una altra, amb
la tinença de Dalmau de Tornaboix, donzell, i amb la de Berenguer
Seguí, i amb la via. La vinya afronta per una part amb la tinença
de Guillem Joan; per una altra, amb la de Ramon Lleuger, i per
una altra, amb la tinença de Francesc Hualard i amb la de [...].
L’hort i colomar afronten part amb el rec dels molins, part amb
les vies i part amb la tinença dels germans Bernat i Ramon
Cabrers. El lliurament de possessió tingué lloc el 29 de juliol,
l’endemà de la venda.

Actum est hoc Perpinianu in domo habitationis dicti Iacobi de
Mundine die mercurii que intitulabatur quinto kalendas augusti
anno Domini millesimo tricentesimo tercio.

Pere Montagut, escrivà públic de Perpinyà.

Registre específic: 1618.
Altres numeracions: 237, Nº 12. 687 × 466 mm.

279

1334

Venda atorgada per Castelló de Riba, carnisser de Girona, i la seva
esposa Ermessenda, a favor de Jaume Castelló, carnisser del
mateix lloc, d’una taula amb el sòl inclòs, situada a l’areny de
Girona, en la renglera de taules de carnisseria. A orient, afronta
amb la via pública vers les taules de draps de lli; a migdia, amb
la taula de Ramon de [...], i a cerç, amb la taula de Ramon
Carbonell. El preu és de 8 lliures barceloneses de tern i se salva
el dret de domini del rei quant a lluïsmes i foriscapis i un cens
anual de 10 sous barcelonesos de tern per Nadal.

Actum est hoc XVI kalendas [...] anno Domini millesimo CCC
tricesimo quarto.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 216.
Altres numeracions: 239. 335 × 265 mm.

280

1334, febrer, 26

Venda atorgada per Dalmau de Socarrats, clergue obtentor del benefici
fundat pel difunt Guillem de Planes, sagristà de l’església de Sant
Feliu, a l’altar de Santa Creu de l’esmentada església, amb
consentiment i voluntat d’Hugó de Cruïlles, abat i capítol de Sant
Feliu, a favor de Berenguer de Roca, canonge de Sant Feliu, en
nom propi, d’una condomina que pertanyia en franc alou a
l’esmentat benefici, situada a la parròquia de Sant Andreu
d’Estanyol, al lloc anomenat puig Grenyol. A orient, afronta amb
l’honor de Pere Llobet, Arnau Niell i Guillem Bernat de Sitjar,
d’Estanyol; a migdia, amb l’honor d’Arnau Niell i amb la que
fou d’Arnau Nét; a occident, amb l’honor d’Arnau de Falgueres,
de Brunyola, i a cerç, amb la de Ramon Esteve i Guillem Bernat
de Sitjar. Es ven la peça i tots els seus drets per 3.800 sous
barcelonesos i es fa per pagar el deute de 4.300 sous contret amb
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, per la venda que aquest
li havia fet d’un censal, a percebre sobre els masos, bordes,
masoveries, homes, dones, censos, agrers, drets i altres pertinences
que Eimeric de la Via tenia a la parròquia d’Estanyol.

Acta [...] quarto kalendas marcii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo tercio.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 215.
Altres numeracions: Nº 14, 238. 548 × 368 mm.

281

1334, juliol, 8

Agnició de bona fe presentada per Helena, esposa de Vivó Raspat,
mercader de Girona, a favor del seu marit, en la qual reconeix
que li havia lliurat 2.300 sous dels 3.300 que li havia de donar
en concepte de dot, d’acord amb els documents nupcials de 20
de gener de 1314, en poder de Jaume Tresfort. Pere de Queixàs,
pare de l’esmentada Helena, ho lloa.
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Actum est hoc VIII idus iulii anno Domini millessimo
trecentesimo tricesimo quarto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 217.
Altres numeracions: 240. 240 × 166 mm.

282

1334, setembre, 12. Barcelona

Procura atorgada per Guillem Pere Gironès, ciutadà de Girona, i
Arnau Campanyes, mercader de Barcelona, en nom propi, i de
Francesc de Colomer, a favor de Ponç Salvà i Guillem de Figuera,
per tal que puguin exigir i rebre, en nom seu, 650 lliures de
moneda barcelonesa que havien lliurat en comanda a Joan Batlle,
mercader de Barcelona, amb motiu del viatge que aquest havia
realitzat a Sardenya i Sicília en la coca de Miquel de Coll i
Bartomeu de Canet, i socis (Jaume Ferrer, notari de Barcelona,
15 de juliol de 1334). Per assegurar-les, Joan Batlle els havia cedit
el lloc en tots els drets que tenia sobre Bernat de Pujades i Dalmau
d’Avinyó, cavallers; Joan d’Illafreda, Guerau Voltor i Arnau de
Bastida, mercaders de Barcelona, i Berenguer Salvador, escrivà
reial. Els envien a Càller amb una carta del veguer de Barcelona
adreçada al veguer de Càller i al seu lloctinent, l’instrument de
cessió de l’esmentat Joan Batlle i la present procura.

Actum est hoc Barchinone pridie idus septembris anno Domini
millesimo trescentesimo tricesimo quarto.

Bernat Vendrell, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 218.
Altres numeracions: 241, 229. 383 × 430 mm.

283

1334, octubre, 23. Tortosa

Confirmació atorgada pel rei Alfons III a favor de Bernardí, nét de
Bernat de Cervera, difunt, i de Pere, el seu germà, de la concessió
de les escrivanies de la vegueria i batllia de Girona que el rei
Jaume II havia fet a Bernat Turell i després al seu fill Bernardó,
mentre visquessin. Els esmentats Bernat Turell i fill les havien
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traspassat a Bernat de Cervera i al fill que Bernat Turell triés
(document clos per Guillem d’Ullà, notari públic de Barcelona,
el 7 de setembre de 1323, aprovat pel rei per carta donada a
Barcelona el 28 de setembre de 1323). Després de la mort de
Bernat de Cervera i el seu fill havien passat a Bernardí i al seu
germà Pere, néts de Bernat de Cervera, concessió que tindrien
durant la vida de Bernat Turell i el seu fill.

Datum Dertuse decimo kalendas novembris anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo quarto.

Registre específic: 219.
Altres numeracions: 242. 354 × 465 mm.

284

1334, novembre, 27

Heretament atorgat per Pere Caraboter, de Cervià, i la seva esposa
Guillema, a favor de Ramon, fill seu, amb motiu de les seves
núpcies. Li lliuren l’alberg on viuen, situat a Cervià, i els altres
béns mobles i immobles amb el pacte de continuar-ne essent
senyors mentre visquin amb ell i la seva esposa. Posat que no
poguessin conviure, retenien tots els béns fins a la seva mort a
excepció del quadre de terra que tenen per Dalmau de Pou i
Guillem Sunyer, difunt, al lloc anomenat sa Cruquela. A orient,
afronta amb la terra de Jaume de Falgons; a migdia, amb les
terres de Berenguer Barrera; a occident, amb l’honor que restava
als atorgants, i a cerç, amb el camí públic. També exceptuaven
una feixa de terra situada prop del mas de Pere d’Anglada. A orient
i cerç, afronta amb una terra de Pere d’Anglada; a migdia, amb
el camí públic, i a occident, amb la terra de Pere de Quintana.
Els atorgants es reserven també 300 sous barcelonesos per poder
testar. Retenen per a Guillem, llur fill tonsurat, 100 sous en
concepte d’heretat i llegítima paterna i materna i altres drets, i
manen que se’l proveeixi durant els deu anys següents en vitualles,
vestits decents, escoles, salari de mestres i llibres de gramàtica
dins el bisbat de Girona. Passats aquests deu anys l’hereu li hauria
de donar els esmentats 100 sous amb coneixement dels pares
o dels marmessors d’aquests. A més, Pere, Francesc, Brunissenda,
Gueraula i Clara, fills de Pere i Guillema, i altres fills que
poguessin venir haurien de ser dotats en temps de les seves
núpcies amb coneixement dels atorgants i amics. Si Ramon moria
sense descendència legítima els béns tornarien als pares i, en cas



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 219

que fossin morts, a Pere, llur fill, si vivia i no tenia esposa. En
cas contrari, passarien a Francesc amb les mateixes condicions.
En tercer lloc, a Guillem, si no havia rebut l’ordre sagrat o tingués
esposa, i així a tots els fills i després a les filles per ordre d’edat
i que encara no s’haguessin casat. Els béns que els altres fills
haguessin rebut en matrimoni, en cas de mort sense descendència
d’aquests, haurien de passar a Pere o als altres fills d’acord amb
l’ordre de successió establert.

Actum est hoc quinto kalendas decembris anno Domini M CCC
tricesimo quarto.

Guillem Mallol, prevere domer i escrivà de Cervià.

Guillem Llobet, notari públic per autoritat reial, substitut de [Bernat]
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 220.
Altres numeracions: 234. 675 × 333 mm.

285

1335, gener, 2

Reconeixement de comanda de Berenguer de Mosquer, de Sant
Climent d’Amer, a favor d’Arnau Desterrats, carnisser de la vila
d’Amer. Confessa que ha rebut en comanda la meitat d’una vaca
de pèl vermell i la meitat d’un vedell del mateix pèl que es trobaven
en el mas de l’esmentat Berenguer i promet custodiar-los i
alimentar-los bé i fidelment i tornar-los-hi quan li ho requereixi
amb la meitat de l’augment i benefici que haguessin tingut.

Actum est hoc quarto nonas ianuarii anno Domini millesimo
CCC tricesimo quarto.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 220.
Altres numeracions: 244. 164 × 186 mm. Registre específic: 221.

286

1335, gener, 19

Execució testamentària feta per Ramon de Cases, mercader de
Girona, com a marmessor de Pere de Riera, mercader difunt,
habitant del carrer de les Savaneres de Girona, i Bernat Ginesta,
antigament flassader i ara comanador de l’Hospital Nou, com
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a marmessor testamentari de Constança, esposa de l’esmentat
Pere de Riera, i de Bartomeu de Riera, llur fill, difunts. D’acord
amb les clàusules del testament, destinen 45 lliures al maridatge
de Francesca, filla de l’esmentat Ramon, parenta de Pere i
Bartomeu de Riera; es queden 20 lliures que Ramon devia als
marmessors, i 10 lliures de les 16 que Guillem de Castelló,
carnisser de Girona, els devia com a marmessor. La resta de béns
els destinen a l’Hospital Nou de Girona i als seus pobres.

Actum est hoc quartodecimo kalendas februarii anno Domini
M CCC XXX quarto.

Arnau de Mas, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 222.
Altres numeracions: 245, 176. 431 × 239 mm.

287

1335, gener, 23

Constitució de societat de béns entre Pere Gençani, de la parròquia
i terme de Llagostera, la seva esposa Maria, llur fill Pere i
Guillema, esposa d’aquest, mentre visquin, amb tots els béns
mobles i immobles del mas Gençani i les millores que s’hi facin.

Actum est hoc X kalendas februarii anno Domini M CCC XXX
quarto.

Jaume Jalbert, notari públic de Caldes per autoritat del noble Ot
de Montcada.

Registre específic: 223.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 246. 157 × 260 mm.

288

1335, març, 2

Àpoca atorgada per Margarida, esposa de Pere d’Aulina, de la vila
de Sant Celoni, ara habitant de Barcelona, a favor de Bernat
d’Alou, canonge de Sant Feliu de Girona, com a marmessor
testamentari d’Arnau d’Alou, el seu germà difunt, en la qual
reconeix que ha rebut, en diversos pagaments, 200 sous barcelo-
nesos de tern que Arnau d’Alou havia deixat a l’atorgant i a
Francesca, la seva filla.
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Sexto nonas marcii anno Domini millesimo trescentesimo
tricesimo quarto.

Bernat Palmera, notari públic de Barcelona substitut de Pere de Coll,
notari absent per malaltia, per autoritat del veguer de l’esmentada
ciutat.

Registre específic: 224.
Altres numeracions: 247, 235. 161 × 254 mm.

289

1335, març, 2

Procura atorgada per Guerau de Torrent, de Santa Maria de Vidreres,
a favor de Guillem Castany, de la mateixa parròquia, per tal que
el representi en la causa moguda en contra seu per Pere Barner,
clergue de Cassà, i en tots els plets iniciats per ell o en contra
d’ell.

Actum est hoc VI nonas marcii anno Domini M CCC XXX
quarto.

Berenguer Rafart, notari públic de Vidreres.

Registre específic: 225.
Altres numeracions: 248, 234. 157 × 287 mm.

290

1335, abril, 7. València

Provisió atorgada pel rei Alfons III en la qual concedeix, a petició
dels jurats de Girona, que dels 75.000 sous que el bisbe i el Capítol
havien consentit que es poguessin recollir a la ciutat com a
imposició, 50.000 siguin esmerçats en una galera i els 25.000
restants els retinguin els jurats en concepte de despeses i
interessos, sense que puguin representar cap perjudici a les
franqueses, usos i llibertats de Girona i els seus privilegis, i promet
que no demanarà cap més col·lecta a la ciutat. Ordena al seu
procurador, lloctinent, batlle i altres oficials que observin els
punts que s’estipulen en el document.

Datum Valencie septimo idus aprilis anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo quinto.

Registre específic: 689.
Altres numeracions: Registrado de número 67, 249. 363 × 595 mm.
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291

1335, maig, 29

Capitulacions matrimonials de Brunissenda, filla de Berenguer
Martí, de la Móra, parròquia de Viladasens, amb Francesc Ma-
tessa, fill de Pere Matessa i de Berenguera, la seva esposa, de
Mata, parròquia de Viladasens. Berenguer Martí dóna a la seva
filla 1.300 sous barcelonesos de tern, quatre canes de drap a
20 sous, quatre canes a 15 sous, dos paraments de llit (formats
per dues vànoves, dues flassades, quatre llençols i dos coixins)
i un cofre amb el seu contingut. En cas de mort, 250 sous serien
per al marit, de 250 en podria disposar en testament i la resta
correspondria als fills, si en tenien; altrament, aquesta part
hauria de retornar al donant o hereu. Brunissenda constitueix
els esmentats béns en dot del seu marit el qual li dóna en
concepte propter nuptias 1.300 sous amb les mateixes condicions
i pactes, procedents dels seus béns i hi afegeix 250 sous que
serien per a Brunissenda si el sobreviu. Per garantir 800 sous
i la cambra obliga els honors i possessions que té pel rector
de l’altar de Santa Maria de  l’església de Sant Pere de Galligants
de Girona i tots els seus béns mobles. Per 100 sous obliga una
feixa que té en franc alou a la parròquia de Valls, al lloc
anomenat Coll de Valls, que a orient afronta amb l’honor de
Pere Nicolau, i a occident, amb la d’Huguet Andreu. Per 100 sous
obliga una terra que té per Berenguer Domènec, clergue de Gi-
rona del veïnat de Millars de Madremanya, i per 550 sous, les
honors, terres i possessions que té per Guillem de Fornells, cler-
gue de Sant Feliu de Girona. En aquestes obligacions se salva
el dret dels senyors i un violari dels seus pares. Si Francesc
moria, amb o sense fills, i el seu successor volia fer fora Bru-
nissenda del mas o si aquesta en volia marxar per voluntat
pròpia, li hauria de tornar 1.550 sous en el termini d’un any
a més del que pogués costar la redempció del senyor directe.
Entretant, tindria l’usdefruit dels béns del mas.

Actum est hoc IIII kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo quinto.

Guillem Sans, notari públic de Bàscara.

Registre específic: 226.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 250. 534 × 302 mm.
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292

1335, maig, 29

Definició atorgada per Brunissenda, filla de Berenguer Martí, de la
Móra, parròquia de Viladasens, i de la seva esposa Guillema, amb
consell i voluntat de Francesc Matessa, el seu espòs, a favor dels
seus pares, de tots els drets que li poguessin correspondre per
heretat i llegítima paterna i materna o per qualsevol altra raó.
A canvi rep 1.300 sous barcelonesos de tern, quatre canes de drap
a 20 sous la cana, quatre a 15 sous, dos llits parats (dues vànoves,
dues flassades, quatre llençols i dos coixins) i un cofre amb
complements.

IIII kalendas iunii anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo
quinto.

Guillem Sans, notari públic de Bàscara.

Registre específic: 227.
Altres numeracions: 251. 182 × 320 mm.

293

1335, juliol, 23

Definició atorgada per Margarida, filla del difunt Pere Roig, de
Medinyà, i de Brunissenda, la seva esposa, amb consentiment
i voluntat de Pere, fill del difunt Guillem Esteve, d’Olivars,
parròquia de Sant Julià de Ramis, el seu espòs, a favor de la
seva mare i el seu germà Jaume, de tot el dret que li correspon
per raó d’heretat i llegítima paterna i materna o per qualsevol
altra raó. A canvi, rep 300 sous barcelonesos de tern.

Decimo kalendas augusti anno Domini M CCC XXX quinto.

Pere Escaler, notari públic de Cornellà, de les notes rebudes per Pere
de Vila, lloctinent seu.

Registre específic: 228.
Altres numeracions: 252, 239. 167 × 228 mm.

294

1335, setembre, 3. Barcelona

Àpoca atorgada pel rei Alfons III en la qual reconeix a Bernat de
Bordils, doctor en lleis, i Bernat de Banyoles, Bernat d’Hospital,
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Guillem de Santmartí, Bernat de Camps i Bernat de Llampaies,
com a jurats de la ciutat de Girona aquest any, que ha rebut
30.000 sous dels 50.000 que havien de destinar-se a armar una
galera, de les trenta que havien d’intervenir en una expedició
contra els infidels. Els diners havien estat lliurats a Guillem
Flandina, porter reial. El rei promet destinar la quantitat a la
finalitat esmentada i no exigir ni demanar els restants 20.000
sous fins al moment que els homes es reunissin a la galera. També
concedeix que de les imposicions, convencions o capítols
continguts en la carta i altres instruments que s’hi citen no se’n
pugui desprendre cap perjudici per a les franqueses, usos i
llibertats de la ciutat de Girona i els seus privilegis. Mana al seu
procurador, lloctinent, veguers, batlles i altres oficials que
respectin el que s’hi estableix.

Datum Barchinone tertio nonas septembris anno Domini
millesimo CCC tricesimo quinto.

Registre específic: 686.
Altres numeracions: Registrado de número 68, 38, 240, 253. 380 × 643 mm.

295

1335, octubre, 24

Àpoca atorgada per Bernat de Bordils, doctor en lleis; Bernat
d’Hospital, Guillem de Santmartí, Bernat de Camps i Bernat de
Llampaies, jurats de la ciutat de Girona durant l’any 1335, a
favor d’Hugó de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona i
marmessor de l’últim testament del bisbe Gelabert de Cruïlles,
en la qual reconeixen que han rebut 3.000 sous barcelonesos de
tern que faltaven per pagar de 206 lliures, 4 sous i 2 diners que
Gelabert de Cruïlles, en nom propi i com a procurador de Gelabert
de Cruïlles, senyor de Peratallada, havia confessat deure als jurats
i a Francesc de Margarit, ciutadà de Girona, com a representant
d’aquests jurats i de la ciutat, per raó de la compra de dues-centes
cinquanta-dues mitgeres i una quartera de forment segons mesura
de Girona, a 16 sous i 4 diners la mitgera, per als homes de
la terra de Gelabert de Cruïlles, segons obligació atorgada per
Gelabert de Cruïlles el 19 de gener de 1335 en poder de la Cort
de Girona. També reconeixen que han rebut 103 sous i 4 diners
barcelonesos que faltaven pagar de 32 lliures, 14 sous i 4 diners
que l’esmentat bisbe havia reconegut deure per raó de la compra
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de quaranta mitgeres de forment feta el 26 de gener de 1335. L’abat
Hugó de Cruïlles ho lloa com a marmessor i reconeix que li han
estat restituïts tots els llibres i penyores que havien estat lliurades
com a garantia a Francesc de Margarit.

Actum est hoc nono kalendas novembris anno Domini M CCC
XXX quinto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 229.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 254, 241. 403 × 287 mm.

296

1335, novembre, 4. Girona

Conveni entre fra Ramon, abat de Sant Feliu de Guíxols, i els jurats
i prohoms de la ciutat de Girona en el qual acorden que el gra
o altres mercaderies que es venen a mesura o pes que arribin
per mar i que siguin comprades per a la ciutat, no paguin cap
dret a l’abat o monestir, i que cap ciutadà o habitant de Girona
que arribi per mar no pagui cap dret per mesuratge o pesatge
per la mercaderia que sigui venuda a Sant Feliu o portada a
Girona (hauria de prestar jurament en aquest sentit davant
l’abat). Si era estranger o no era ciutadà o habitant de la ciutat,
hauria de pagar a raó d’una mesura per cada setanta llevat que
donés seguretat que la mercaderia seria venuda a la ciutat de
Girona, cas en què pagaria només mig mesuratge; si no venia
res només pagaria mig mesuratge i si no descarregava, no pagaria
res. Aquesta concòrdia fou aprovada pels jurats, els associats a
aquests i els consellers de Girona el 6 de novembre. El mateix
dia, el bisbe Arnau de Girona hi donà el seu consentiment, i el
dia 11 de novembre fou lloada i firmada per l’abat i monjos de
Sant Feliu.

Que acta fuerunt Gerunde die sabbati intitulata pridie nonas
novembris anno Domini millesimo CCC tricesimo quinto.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1619.
Carta partida per ABC. En català. Segons el text, l’altra còpia estava redactada
en llatí. Altres numeracions: 255, 242. 755 × 582 mm.
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297

1336, abril, 20

Renúncia de Ramon de Segaró, capellà de l’església de Sant Feliu de
Girona i marmessor testamentari de Sibil·la, vídua de Ramon
Simó de Taialà, ciutadà de Girona, morta el 19 d’abril de 1336,
d’acord amb el testament de 7 d’abril del mateix any, a la
marmessoria i als drets que se’n derivaven per l’ocupació que
li suposaven els assumptes de la capellania.

Actum est hoc XII kalendas madii anno Domini M CCC XXX
sexto.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 230.
Altres numeracions: 256, 243. 163 × 326 mm.

298

1336, abril, 27

Àpoca atorgada per Arnau Xifre, espaser, a favor de Francesca, vídua
de Berenguer Gelats, mercader de Girona, en la qual reconeix que
ha rebut 22 lliures barceloneses de tern que corresponen a 20
lliures que el seu marit havia rebut en comanda segons
instrument de 28 de desembre de 1332, en poder d’Arnau de Mas,
i a 40 sous de tern que constaven en l’albarà de juny de 1333,
escrit a mà pel seu marit i amb el seu segell.

Actum est hoc quinto kalendas madii anno Domini M CCC XXX
sexto.

Arnau de Mas, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 231.
Arnau Xifre apareix al document com a Arnaldus Siffre. Altres numeracions:
257, 244. 102 × 275 mm.

299

1336, maig, 16

Protesta de Pere de Prat, el jove, Arnau Rafart, Ramon de Puig i Simó
Jaubert, jurats de la ciutat de Girona, llegida per Guillem de Quer,
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notari, davant de Bernat Estruç, batlle de Girona, contra la crida
de Berenguer de Lateria, veguer de Girona i Besalú, per convocar
l’exèrcit de la ciutat de Girona amb la intenció d’accedir al lloc
de Figueres i oposar-se al rei de Mallorca el qual pretenia entrar
en terres del rei d’Aragó i provocar danys al noble vescomte de
Rocabertí. La ciutat al·lega l’odi dels francesos a la ciutat de
Girona i la necessitat de defensar-la si fos envaïda, el perill de
perdre els béns i mercaderies que molts ciutadans o habitants
de Girona tenen en terres del rei de Mallorca i es queixen de les
penes que es pretén imposar si no obeeixen les ordres. Segueix
la resposta del batlle.

Die jovis intitulata XVII kalendas iunii anno Domini M CCC
XXX sexto.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 1611.
Altres numeracions: 258. 729 × 432 mm.

300

1336, maig, 28

Àpoca atorgada per Pere de Gornall, ciutadà de Girona, a favor
de Guillem Xifre, ciutadà de Girona, en la qual reconeix que
ha rebut 115 sous barcelonesos de tern que l’atorgant i
l’esmentat Guillem havien reconegut deure a Falcó Belshom,
jueu de la mateixa ciutat, per un préstec (Guillem Reig, notari),
atès que Guillem Xifre no n’havia rebut res. Li promet que
el mantindrà immune de tot dany i obligació per raó d’aquest
préstec.

Actum est hoc V kalendas iunii anno Domini M CCC XXX
sexto.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona, de les notes en poder de Guillem
Reig, notari públic substitut per la mateixa autoritat i absent de la
ciutat de Girona.

Registre específic: 232.
Guillem Xifre apareix al document com a Guillelmo Siffredi. Altres numeracions:
259, 245. 282 × 200 mm.
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301

1336, juny, 10. Lleida

Confirmació atorgada pel rei Pere III a favor de Jaume Sabater, Jaume
de Santcliment, Arnau de Bustins, Pere de Noguera i Bernat
Sarrovira, com a consellers per aquest any de la ciutat de
Barcelona, i dels prohoms i Universitat de Barcelona, de tots els
privilegis i constitucions concedides a la ciutat pels reis Jaume,
rebesavi; Pere, besavi; Alfons, oncle patern; Jaume, avi, i Alfons,
el pare, i tots els seus predecessors. També confirma les
consuetuds i els usatges de la ciutat i mana als seus veguers,
batlles i oficials que les guardin i observin.

Ilerde quarto idus iunii anno Domini millesimo trescentesimo
tricesimo sexto.

Trasllat de 31 de juliol de 1366. Guillem de Muntmany, notari públic
de Barcelona, amb testificació dels notaris Francesc de Roure i
Bernat de Ferriol, notaris de Barcelona, d’un privilegi contingut en
el Llibre Verd de la catedral de Barcelona.

Registre específic: 233.
Altres numeracions: Registrado de número 87, 260. 391 × 441 mm.

302

1336, juny, 10. Lleida

Confirmació atorgada pel rei Pere III de diversos capítols atorgats
per predecessors seus. En primer lloc, confirma un capítol aprovat
a la Cort de Barcelona pel rei Jaume II, avi seu, en el qual es
comprometia que els seus successors en el comtat de Barcelona,
abans que els rics homes, cavallers, ciutadans o homes de les
viles li prestessin jurament de fidelitat, haurien de jurar,
confirmar i aprovar les vendes públiques i franqueses de bovatge
i altres estatuts i ordinacions fetes a la Cort de Barcelona i a
les Corts Generals de Montsó, Barcelona i altres llocs de Catalunya
i altres privilegis i gràcies. En segon lloc, confirma l’instrument
de venda i remissió de franqueses, bovatge, terratge i herbatge
feta per l’esmentat rei Jaume II als rics homes, cavallers,
ciutadans i homes de les viles de Catalunya per 200.000 lliures
en el qual ordenava que els seus successors el lloessin abans de
prestar jurament, fidelitat i homenatge o reconeixement per raó
dels feus. En tercer lloc, confirma un capítol del rei Alfons III,
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el seu pare, aprovat a la Cort General de Montblanc, en el qual
es confirmava als comtes, vescomtes, barons, rics homes,
cavallers i ciutadans i homes de les viles de Catalunya la venda,
absolució, definició i remissió fetes pel rei Jaume II del bovatge,
terratge, herbatge i altres conceptes continguts en l’instrument
de venda de 4 de febrer de 1300, clos per Esteve de Puig, notari
públic de Barcelona. En quart lloc, confirma els capítols i
ordinacions de les Corts Generals de Catalunya celebrades pels
seus predecessors i altres privilegis i gràcies dels regnes d’Aragó
i València, el comtat de Barcelona amb el domini i drets del regne
de Mallorca i illes adjacents, els comtats del Rosselló, Cerdanya,
Conflent i Vallespir, i els vescomtats d’Omeladès i Carladès, tal
com fou instituït pel rei Jaume II en un capítol donat a Tarragona
el 14 de desembre de 1319 escrit per Bernat d’Aversó, notari reial.
En cinquè lloc, confirma les altres constitucions fetes pel rei
Jaume II i pel rei Alfons III a les Corts Generals de Catalunya,
i mana als seus procuradors, veguers, batlles, jurats i altres
oficials que les guardin i observin. Aquestes confirmacions no
comprenien les donacions o alienacions fetes pel seu pare el 20
d’agost de 1328, en perjudici dels seus regnes, i mana fer un
instrument públic d’aquesta retenció a coneixement de Roderic
Dídac, sotscanceller; Jaume Calbet i Bernat Olzinelles, doctors
en lleis, i Pere de Catllarí, Pere Despens i Guillem Sirvent, jutges
de la Cort Reial.

Actum in Castro Regio civitatis Ilerde quarto idus iunii anno
Domini millesimo trescentesimo tricesimo sexto.

Registre específic: 234.
Altres numeracions: Registrado de número 306, 261, 257 bis, 270. 511 × 702 mm.

303

1336, juny, 10. Lleida

Confirmació de privilegis, franqueses, ordinacions i estauts atorgada
pel rei Pere III a favor dels cavallers, rics homes, ciutadans,
ciutats i llocs de la seva jurisdicció, d’acord amb el capítol donat
pel seu avi, el rei Jaume II, en el qual disposava que els seus
successors en el comtat de Barcelona, en arribar al tron i abans
de rebre el jurament de fidelitat dels seus vassalls, havien jurar
i confirmar la venda del bovatge, terratge i herbatge, tots els
estatuts, capítols i ordinacions fetes a les Corts Generals i els
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privilegis i gràcies concedits pels seus predecessors. Ho confirma
com ja ho havia fet el seu pare, el rei Alfons III, a excepció d’una
alienació feta per aquest últim perquè considerava que havia estat
feta en perjudici seu i del regne, la qual havia tingut lloc el 20
de setembre de 1328.

Actum est hoc in castro regio civitates Ilerde quarto idus iunii
anno Domini millesimo trescentesimo tricesimo sexto.

Bernat de Puig, escrivà reial, notari públic per tot el domini del
monarca.
Trasllat de 13 de gener de 1413. Pere Pinós, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaume de Campllong, notari públic de
Girona, amb testificació dels connotaris Miquel Pere i Joan de Font
i amb intervenció i decret de Guillem Ricard, llicenciat en lleis, jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 820.
Altres numeracions: Registrado de número 84. 483 × 577 mm.

304

1336, agost, 20

Atestat notarial del lliurament i lectura d’una carta del rei Pere III
presentada per Francesc de Terrades, jurisperit, i Arnau Perpinyà,
ciutadà de Girona, com a representants de l’esmentada ciutat,
a Pere de Prat el jove, Ramon Guerau i Arnau Rafart, com a
jurats de la ciutat de Girona, davant del notari Guillem de Quer.
El rei ordenava al batlle el sobreseïment del procés sobre les penes
que aquest havia imposat als ciutadans i habitants de Girona
perquè no havien anat a Figueres seguint el manament del veguer
i almirall de la ciutat de Girona, fet pel veguer del rei a Girona
i Besalú, per lluitar contra el rei de Mallorca, que pretenia entrar
en terra del rei Pere i havia provocat danys al vescomte de
Rocabertí. Els jurats havien apel·lat les esmentades penes en un
instrument donat a Lleida el 25 de juny de 1336 al·legant que el
rei havia manat que no fossin exigides mitjançant una escriptura
registrada de la qual els havia donat un trasllat fet per Pere Llobet,
escrivà reial, juntament amb un memorial en cèdula de paper amb
la indicació foli 191 de Comunis, escrit pel mateix Pere Llobet,
per tal que el registre fos més fàcilment localitzable.

Quod fuit actum XIII kalendas septembris anno Domini M CCC
XXX sexto.
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Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 235.
Altres numeracions: Registrado de número 83, 262. 323 × 334 mm.

305

1336, octubre, 15. València

Confirmació atorgada pel rei Pere III del privilegi atorgat pel rei Jau-
me II, el seu avi, a favor de la Universitat de la ciutat de Girona
i dels seus ciutadans i habitants, de franquesa, quèsties, toltes,
forces, i d’altres serveis pecuniaris; de préstecs i emprius forçats,
i de tota lleuda, peatge, mesuratge, usatge, pesatge, portatge i tota
exacció reial i veïnal que el rei acostumava a rebre a la ciutat,
i els concedia immunitat de tota lleuda, peatge, mesuratge, usatge,
portatge i pesatge sobre tots els béns per tot el domini reial en
els regnes d’Aragó, València i Catalunya, donat el 25 de maig
de 1315 a Barcelona. També confirma el privilegi concedit a la
ciutat pel mateix rei Jaume en el qual concedia franquesa als
seus habitants i mercaderies de tota lleuda, peatge, portatge,
mesuratge, pesatge, ancoratge, travetagium, passatge, gabella i
altres imposicions i costums nous i vells, estatuïts i per estatuir,
en el regne de Sardenya i Còrsega i illes adjacents, de manera
que poguessin comerciar lliurement i sense impediment, donat
el 20 de setembre de 1322 a Barcelona.

Datum Valantie idus octobris anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo sexto.

Registre específic: 682.
Altres numeracions: Registrado de número 70, CXI. 609 × 660 mm.

306

1336, octubre, 15. València

Confirmació atorgada pel rei Pere III dels privilegis concedits pel rei
Jaume II a la ciutat de Girona el 25 de maig de 1315 i el 20
de setembre de 1322. Ambdós es referien a l’enfranquiment de
lleuda i peatge. L’infant Jaume, germà del rei i comte d’Urgell,
hi signa com a testimoni.

Datum Valencie idus octobris anno Domini millesimo CCC
tricesimo sexto.
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Guillem de Villa, escrivà reial.
Trasllat de 13 de gener de 1413. Pere Pinós, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaume de Campllong, notari públic de
Girona, per decret de Guillem Ricard, llicenciat en lleis i jutge
ordinari de Girona, i amb testificació dels notaris Joan de Font i
Berenguer Ferrer Sassala.

Registre específic: 2991.
607 × 647 mm.

307

1336, novembre, 7

Ordre d’Arnau Perpinyà i Guillem de Cabraresio, sobreposats d’obres
de la ciutat de Girona durant l’any present, prèvia deliberació
i amb consell dels consellers i prohoms de l’esmentada ciutat,
actuant en virtut d’un privilegi reial. Disposen que no es
construeixin les taules i pilars a la plaça o pati situat en el riu
Onyar, que es torni a omplir i es tanqui el fossar obert i que
sigui demolida l’obra ja feta perquè consideren que és perillosa
i perjudicial per a la ciutat i l’ús públic i comú. Aquestes obres
havien estat iniciades per Arnau de Llor, administrador general
dels rèdits i drets reials de la ciutat de Girona, el qual assegurava
que tenia permís reial per obrar en el riu Onyar i en la plaça
pública situada davant de les taules de canvi de Girona i pretenia
fer-hi taules de peixateria i pilars amb teulat per establir-les en
emfiteusi. Els sobreposats al·legaven que aquesta plaça era lloc
públic, hi acostumaven a passar bèsties carregades i s’hi venien
verdures, productes hortícoles i fruites; que era estreta i con-
correguda, raó per la qual esdevindria intransitable si s’hi
construïen les taules; que la plaça i l’areny eren utilitzats pels
ciutadans per passejar i recrear-se i no existia a la ciutat altre
lloc tan apte, i que els ciutadans acostumaven a passar-hi per
anar a llençar les escombraries i immundícies. A més, restringirien
el llit del riu, cosa que provocaria que es desbordés més fàcilment
i entrés en els portals i les cases fent més mal que de costum.
Tot i que no hi havia taules, el riu havia inundat en diverses
ocasions l’esmentada plaça, la plaça de les Albergueries, la dels
Cavallers, l’escala de Sant Martí, els carrers de les Albergueries,
Merceria, Draperia i Ballesteries, el burg de Sant Feliu i el carrer
de la Cort i Escrivania, els albergs, obradors i botigues del
Mercadal de Girona, el convent dels framenors i l’església del
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Carme, i havia causat grans danys en el vi, oli, pa, llibres i altres
coses, a l’horta de Girona, havia destruït el pont de framenors,
el forn de la sagristia i l’alberg de l’abat d’Amer. D’altra banda,
s’argüeix que la venda de peixos provocaria una forta pudor,
nociva per als vianants, canvistes i habitants de la ciutat.

VII idus novembris anno Domini M CCC XXX VI.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 236.
Altres numeracions: 264, 251. 339 × 511 mm.

308

1336, desembre, 30. València

Àpoca atorgada pel rei Pere III a favor de Pere de Prat, Ramon Guerau,
Eimeric de la Via, Arnau Rafart, Ramon de Puig i Simó Jaubert,
jurats de la ciutat de Girona durant l’any 1336, en la qual reconeix
que ha rebut 20.000 sous barcelonesos de tern que quedaven per
pagar dels 50.000 que els jurats de la ciutat de Girona havien
donat al rei Alfons III, el seu pare, en auxili de l’armada que
havia de constituir-se contra els enemics de la fe catòlica i en
defensa dels seus súbdits. S’haurien d’esmerçar en una galera de
les vint que formarien l’armada que havia de salpar de Barcelona.
Els predecessors dels esmentats jurats havien recaptat 75.000 sous
mitjançant imposicions a la ciutat i batllia de Girona però n’havien
retingut 25.000 d’acord amb una carta donada pel rei Alfons III
a València el 7 d’abril de 1335. Aquests 20.000 sous no havien
estat pagats fins al moment de constituir-se l’armada, tal com
constava en la carta reial donada a Barcelona el 23 de març de
1333. Havien lliurat 2.000 sous al tresorer reial Pedro Jordán
de Urríes i 18.000 a Bernat de Petra, escrivà reial, per mà d’Eime-
ric de la Via, ciutadà i jurat de Girona. Els primers 30.000 sous
havien estat pagats al rei Alfons III (Barcelona, 3 de setembre
de 1335). El rei concedeix que l’esmentada donació no pugui
generar cap perjudici a la ciutat ni a les seves franqueses, usos
i llibertats.

Datum Valentie tercio kalendas ianuarii anno Domini millesimo
trescentesimo tricesimo sexto.

Registre específic: 237.
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Una anotació informa que la recepció dels 2.000 sous fou anotada en el Liber
Receptarum et Datarum de la Tresoreria en carta XXI.
Altres numeracions: 265, 252. 270 × 468 mm.

309

1337, gener, 1

Ordinacions emeses per la Universitat de Girona, convocada segons
costum a la casa dels framenors de l’esmentada ciutat i en
presència del notari Jaume Comte i els testimonis Guillem de
Coll, de Corçà, i Arnau de Fàbrega, de Caldes. Estableixen que
els jurats que hagin estat escollits tinguin un salari de 60 sous
barcelonesos de tern i franquesa de talla durant l’any que
exerceixin. També disposen que els jurats puguin ajudar-se d’un
advocat que els presti els seus serveis i els assessori en els
assumptes de la ciutat, al qual se li assigna un salari anual de
200 sous barcelonesos com a màxim.

Die mercurii intitulata kalendis ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo sexto.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 238.
Altres numeracions: 266, 253, n. 54, 12. 219 × 422 mm.

310

1337, gener, 16

Confirmació i ratificació atorgades per Joan Batlle, mercader de
Barcelona, a favor de Guillem Pere Gironès, mercader de Girona,
de la recepció per part de Guillem Pere Gironès, Arnau de Cam-
panyes i Francesc de Colomer, per mà d’Arnau de Bastida, Guerau
Voltor, Joan d’Illafreda i Jaume de Gualbes, com a fidejussors de
Bernat de Pujades, de 618 lliures, 18 sous i 3 diners procedents
de diversos drets i accions que Joan Batlle tenia de Joan d’Illafreda
(50 lliures), Guerau Voltor (140 lliures), Arnau de Bastida (300
lliures) i Bernat de Pujades (118 lliures, 18 sous i 3 diners). Guillem
Pere Gironès, Arnau de Campanyes i Francesc de Colomer havien
lliurat en comanda 650 lliures amb motiu del viatge a les illes
de Sardenya i Sicília amb la coca de Miquel de Coll i Bartomeu
de Canet, i els seus socis. A part, Arnau Campanyes havia lliurat
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altres 200 lliures i Francesc Colomer 50 lliures, les quals ja ha-
vien estat restituïdes. Com a garantia, Joan Batlle havia posat
820 lliures que Bernat de Pujades i Dalmau d’Avinyó, cavallers;
Joan d’Illafreda, Guerau Voltor i Arnau de Bastida, mercaders de
Barcelona, i Berenguer Salvador, escrivà reial, havien de donar a
l’esmentat Batlle per raó del canvi d’un viatge al castell de Càller.
L’atorgant reconeix, també, que Guillem Pere li havia restituït el
document de comanda i havia signat definició a favor del primer,
dels drets que l’esmentat Gironès havia adquirit en les esmenta-
des 820 lliures per raó de les 650 lliures. Batlle, per la seva part,
renuncia a moure qualsevol plet o demanda pels diners que cor-
responien a la comanda que els mercaders li havien fet i reconeix
que havia signat a Gironès un document de debitori, a pagar en
tres terminis, per la quantitat que encara no havia estat restituïda
i que pujava 27 lliures. Tot això era fruit dels acords que havien
pactat ambdues parts en amigable composició.

Actum est hoc septimodecimo kalendas februarii anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo sexto.

Bernat Mercader, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 239.
Altres numeracions: 267. 372 × 464 mm.

311

1337, febrer, 10. Vilafranca

Establiment a perpetuïtat atorgat per Ferrer de Lillet, conseller reial
i batlle general de Catalunya, amb potestat del rei Alfons, per
subscriure l’esmentat establiment (carta reial donada a Saragossa
el 8 de març de 1336), a favor de Pere Cardonets, porter reial,
de tot el que ja tenia concedit i encomanat pel rei per carta de
19 de març de 1330 i de les funcions de reconeixement i signatura
de les mesures a la vegueria i batllia de Girona que eren exerci-
des per Arnau Alió durant la vida d’aquest. Això implicava que
després de la mort de l’esmentat Arnau podria reconèixer i signar
amb signe reial, personalment o per mitjà de substituts, els pesos
i mesures que es feien servir per mesurar draps, blat, vi, oli i
altres productes que eren venuts a la ciutat i viles i llocs de juris-
dicció reial de la diòcesi de Girona. Rebria el salari acostumat
i hauria de prestar al rei i successors o al batlle de Girona, en
nom seu, un parell de capons per Nadal i el lluïsme o foriscapi
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i altres drets de domini directe. Ferrer de Lillet reconeix que ha
rebut 50 sous barcelonesos d’entrada per l’establiment.

Ville Franche quarto idus februarii anno Domini millesimo
trescentesimo tricesimo sexto.

Bernat Bertó, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca.

Registre específic: 240.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: Registrado de número 85, 268,
256. 346 × 522 mm.

312

1337, febrer, 22. Castelló de la Plana

Promesa feta pel rei Pere III als prelats, barons i prohoms de les ciutats
que havien d’enviar procurador per assistir a les Corts convocades
a Castelló, en el camp de Borriana, regne de València, que la
convocatòria fora dels seus regnes no podria representar en un
futur cap perjudici per als seus drets, constitucions, furs, pri-
vilegis, usos, usatges i observances o llibertats les quals establien
que els representants del Regne d’Aragó, València i del Principat
de Catalunya no tenien l’obligació d’anar a celebrar Corts en un
altre regne que no fos el seu.

Quod est actum in dicta villa Castilionis octavo kalendas marcii
anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto.

Domènec de Biscaria, escrivà reial.

Registre específic: 759.
Altres numeracions: Registrado de número 86, 255, 269. 307 × 452 mm.

313

1337, maig, 4. Saragossa

Confirmació atorgada pel rei Pere III a petició de Pere de Cardonets,
porter reial, de l’establiment efectuat per Ferrer de Lillet, conseller
reial i batlle general de Catalunya, a favor de l’esmentat Pere de
Cardonets (Vilafranca, el 10 de febrer de 1336), en l’ofici del
reconeixement dels pesos i mesures amb què es mesuren els pans,
cereals, vi, oli i altres productes que són venuts a les viles i llocs
del bisbat de Girona subjectes a jurisdicció reial, i que ja tenia
concedit en dret de violari pel rei Alfons III (privilegi de 19 de



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 237

març de 1330). Tanmateix, es respecten les facultats que Arnau
Alió, ciutadà de Girona tenia atribuïdes de per vida, de reconèixer
i marcar les mesures de vi i blat a la vegueria i batllia de Girona.
Pere Cardonets hauria de percebre el salari acostumat i prestar
un cens anual al rei (o al batlle de Girona en nom d’aquell) d’un
capó sense altilium que començaria a pagar després de la mort
d’Arnau Alió.

Datum Caesarauguste IIII nonas madii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo septimo.

Guillem de Vila, escrivà reial.

Registre específic: 249.
Altres numeracions: Registrado de número 39, 277, 257. 331 × 460 mm.

314

1337, maig, 4. Saragossa

Confirmació atorgada pel rei Pere III, a petició de Pere Cardonets,
porter seu, de l’establiment a perpetuïtat atorgat per Ferrer de
Lillet, conseller reial i batlle general de Catalunya, a favor de l’es-
mentat Pere Cardonets, de l’ofici de reconèixer i signar els pesos
i mesures amb els quals es comercia a la ciutat, vila i llocs del
bisbat de Girona, amb dret al salari acostumat i la tercera part
dels bans i penes que provinguessin dels infractors. Aquest
establiment havia estat fet el 10 de febrer de 1337 a Vilafranca.

Datum Cesarauguste IIII nonas madii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo septimo.

Guillem de Vila, escrivà del rei.
Trasllat de 27 de febrer de 1341. Ramon Viader, notari públic per
autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona
autoritzat per Pere de Serra, jutge ordinari de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.

1338, març, 7. València

Provisió del rei Pere III adreçada als veguers i batlles de Girona i
Besalú, Camprodon i Figueres i a altres oficials del bisbat de
Girona, a súplica de Pere Cardonets, porter reial, en la qual els
ordena que responguin de la percepció per part de l’esmentat
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porter de la tercera part de les penes de ban i telonis que
provinguessin dels pesos i mesures injustos o no senyalats,
d’acord amb les concessions del rei Alfons, i l’establiment a
perpetuïtat fet per Ferrer de Lillet, batlle general de Catalunya,
establiment confirmat pel mateix rei Pere. També els ordena que
la facin constar en els comptes del mestre racional.

Datum Valencie nonas marcii anno Domini millesimo CCC
tricesimo septimo.

Trasllat de 27 de febrer de 1341. Ramon Viader, notari públic
substitut per autoritat reial de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona, autoritzat per Pere de Serra, jutge ordinari de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.

Registre específic: 288.

1343, setembre, 11. Barcelona

Provisió del rei Pere III adreçada als nobles i fidels que havien comprat
les jurisdiccions reials d’alguns llocs del bisbat de Girona, on
els mana que respectin els drets de Pere Cardonets, porter reial,
el qual tenia per concessió del rei Alfons i confirmació d’ell mateix
l’ofici de reconèixer i signar els pesos i mesures amb els quals
es feien les compres i vendes en el bisbat i el dret de la tercera
part dels bans i penes per les faltes que es cometessin. Els nobles
s’hi oposaven i al·legaven que havien comprat tota la jurisdicció,
però el rei mana al veguer de Girona i Besalú i al batlle de Palamós
i a altres oficials de l’esmentat bisbat que defensin i mantinguin
Pere Cardonets en la possessió d’aquests drets.

Datum Barchinone III idus septembris anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo tercio.

Trasllat de 8 de març de 1345. Ramon Viader, notari públic per
autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona,
autoritzat per Pere de Prat, jutge de Girona.

Registre específic: 289.

1345, gener, 20. Perpinyà

Provisió del rei Pere III adreçada als seus oficials de la diòcesi de
Girona en la qual els mana que procedeixin contra els saigs i
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altres càrrecs que pretenguin entremetre’s i usurpar els drets de
reconèixer i signar pesos i mesures a la diòcesi de Girona, atorgats
en exclusiva a Pere Cardonets i als seus substituts, i que actuïn
contra la persona i béns d’aquests, a fi que serveixi d’exemple.

Datum Perpiniani XIII kalendas februarii anno Domini M CCC
XL quarto.

Trasllat de 8 de març de 1345. Ramon Viader, notari públic per
autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona,
autoritzat per Pere de Prat, jutge de Girona.

Registre específic: 290.
Altres numeracions: Registrado de número 313, 270, 257 bis. 744 × 630 mm.

315

1337, maig, 25. Gandesa

Privilegi atorgat pel rei Pere III a favor de la ciutat de Barcelona en
el qual concedeix que la societat dels Bardi, de Florència, pugui
portar-hi vitualles, llenya i animals atès el període de carestia
pel qual passava. Els permet descarregar-les, vendre-les i rebre’n
el preu sense cap impediment, no obstant el privilegi atorgat pels
seus predecessors, que prohibia que cap italià pogués mercadejar
a Barcelona. També lloa tots els contractes, pactes, obligacions
i convenis entre la ciutat i l’esmentada societat per a
l’aprovisionament de vitualles. Mana al veguer, batlle i oficials
reials de Barcelona que tinguin en compte aquest privilegi.

Datum Gandesie octavo kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo septimo.

Trasllat de 22 de desembre de1431 d’un privilegi contingut en el
Llibre Verd de Barcelona. Bernat d’Esplugues, notari públic per
autoritat reial, escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, amb
testificació dels notaris Pere Pellicer i Bernat Noves i autorització
d’Andreu de Biure, cavaller i veguer de Barcelona.

Registre específic: 241.
Altres numeracions: 271, 258. 347 × 445 mm.

316

1337, agost, 6. Girona

Promesa feta per Arnau de Vivers, Berenguer de Riera, Arnau de
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Campllong, Alfons Xifre, Bernat de Bas, i Pere de Santacoloma,
jurats de la ciutat de Girona durant aquest any, en virtut de la
potestat que la Universitat els havia atribuït, a favor de Ferrer
de Lillet, batlle general de Catalunya, en nom del rei. Prometen
pagar en el període de cinc anys a partir de la concessió del
privilegi, atorgat el 17 de juny de 1337, de reducció de la lleuda
dels draps i la concessió d’una nova fira per Tots Sants —i que
duraria quinze dies, amb els mateixos drets i privilegis que la
de Sant Pere i Sant Feliu—, la quantitat que disminuïssin les
lleudes de la ciutat fins arribar a les 27 lliures anuals que es
s’estaven pagant, o de lliurar al rei la quantitat que superés
aquesta xifra, si se superava, si és que es produïen variacions
amb motiu de l’aplicació de l’esmentat privilegi. El document
estipula els preus que haurien de pagar els mercaders.

Quod est actum in civitate Gerunda octavo idus augusti anno
Domini M CCC XXX septimo.

Bernat Bertó, notari públic per autoritat reial per tota la terra i
domini del monarca.

Registre específic: 245.
Alfons Xifre apareix en el document com a Alfonso Sifredi. Altres numeracions:
Registrado de número 72, 272, 263. 456 × 536 mm.

317

1337, agost, 6

Àpoca atorgada per Ponç Roig, clergue de la seu de Girona, a favor
d’Arnau Bover, diaca de Salitja, i d’Arnau Bover, laic de la
parròquia de Sant Dalmai, en la qual reconeix que ha rebut 10
lliures barceloneses de tern que li havien de pagar el dia de Sant
Joan passat, d’un total de 20 lliures que li devien per raó de
l’arrendament per quatre anys dels rèdits que Ramon de Sitjar,
ciutadà de Girona, rep a la parròquia de Castanyet, segons
instrument de 21 de novembre de 1336, en poder de Guillem de
Quer, notari de Girona.

Actum VIII idus augusti anno Domini M CCC XXX septimo.

Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 246.
Altres numeracions: 273, 259. 115 × 297 mm.
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318

1337, agost, 21

Àpoca atorgada per Bernat de Manola, cavaller, com a procurador
de Violant, filla i hereva de Sibil·la, vídua de Ramon Simó de
Taialà, i esposa de Guerau de Manola, cavaller (procura d’1
de juliol de 1336 closa per Guillem Sabater, lloctinent de Pere
Flequer, notari públic de Montpalau), a favor de Bernat d’Alou,
clergue de l’església de Sant Feliu de Girona, com a marmessor
testamentari de l’esmentada Sibil·la. Reconeix que ha rebut un
instrument de debitori per un préstec signat per Bernat de Taialà
a favor de l’esmentada Sibil·la. Pujava 400 sous barcelonesos de
tern i estava fet per Jaume Comte, notari, amb data 20 d’agost
de 1334. També rep l’àpoca de l’esmentat deute.

Actum est hoc duodecimo kalendas septembris anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo septimo.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 255.
Altres numeracions: 283, 261. 154 × 335 mm.

319

1337, novembre, 25

Definició atorgada per Bernat de Font, de Siurana, a favor de Pere
de Font, germà seu, de tots els drets que li corresponien en els
béns que foren dels seus pares per raó de llegítima i heretat paterna
i materna. A canvi rep 150 sous melgoresos.

Actum est hoc VII kalendas decembris anno Domini M CCC
tricesimo septimo.

Andreu Fenollet, notari públic de Siurana per autoritat del comte
d’Empúries.

Registre específic: 242.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 274, 262. 123 × 311 mm.

320

1338

Requeriment presentat per Berenguer Pagès, antic obtentor del benefici
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establert pel difunt clergue Pere Salvany, a l’església de Sant
Andreu d’Estanyol, i que ara ocupa el benefici de la sagristia de
Sant Cugat de Salt. En reclama la recuperació a Pere de Suibes,
actual obtentor del benefici d’Estanyol, perquè estava obligat a
cedir el benefici de Salt al seu antic obtentor Pere Palau. Aquest,
havia estat expulsat de la domeria de Sant Julià de Rabós perquè
la Santa Seu l’havia concedit a Guillem de Sotaplana, per mort
de Martí Clot mentre era a la Cúria Romana. Segueix protesta
de Pere de Suibes.

[...] anno Domini millesimo trescentesimo tricesimo octavo.

Jaume d’Hospital, notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 247.
Altres numeracions: 275. 280 × 300 mm.

321

1338, març, 7. València

Provisió donada pel rei Pere III als veguers i batlles de Girona, Besalú,
Camprodon i Figueres i a altres oficials del bisbat de Girona,
a súplica de Pere Cardonets, porter reial, en la qual els mana
que paguin a l’esmentat porter la tercera part de les penes, telonis
i bans que provenien de l’examen de pesos i mesures. El rei Alfons
li havia donat plens poders per reconèixer i signar els pesos i
mesures amb què la gent comprava i venia en el bisbat de Girona
i li havia concedit l’esmentada tercera part. A més, Ferrer de Lillet,
batlle general de Catalunya l’havia establert a perpetuïtat en
l’esmentat ofici a canvi d’un pagament d’entrada i un cens anual
i el mateix rei Pere ho havia confirmat.

Datum Valencie nonas marcii anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricesimo septimo.

Registre específic: 248.
Altres numeracions: Registrado de número 88, 276, 263, 257. 214 × 339 mm.

322

1338, maig, 20

Testament de Felipa, esposa de Pere Constantí, vanover de Girona,
en el qual escull com a marmessors el seu marit Pere Cons-
tantí, Guillem de Riba, clergue de Sant Feliu de Girona; i Pere
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Morell, clergue habitant de Girona. Mana que es paguin els seus
deutes i es reparin les ofenses i escull sepultura al cementiri
de l’església de Sant Feliu de Girona, a la qual deixa diners per
a la Creu Major i obra. Fa llegats als pobres de l’Hospital Nou,
als frares predicadors, als carmelitans, a la capella de Sant Marc
de Girona i als llocs que els marmessors creguin oportú. Deixa
diners al fill d’Ermessenda, costurera; al seu fillol; a Bonanada,
filla de Bonanat, vanover de Girona, en auxili del seu maridatge;
als marmessors; a Sibil·la, la seva serventa; a Sança, la seva
germana; a Pere de Riba, el seu germà; al seu marit, i a
Margarida, filla seva. Nomena com a hereu universal Guillem,
el seu fill impúber. Si aquest moria sense descendència legítima,
institueix com a hereus els pobres de Crist i assigna una
quantitat més gran al seu germà Pere, al seu marit i a Guillem
de Riba.

Actum est hoc tertiodecimo kalendas iunii anno Domini
millesimo CCC XXX octavo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 250.
Altres numeracions: 278, 264. 376 × 304 mm.

323

1338, juny, 16

Venda atorgada per Arnau Alió, ciutadà de Girona, a favor de Pere
Cardonets, també ciutadà de Girona, de tot el dret i lloc que tenia
en l’ofici de signar els atuells o bótes amb què es porta el vi a
la ciutat i les mesures del blat, amb tots els drets que se’n podien
derivar. El rei Alfons li havia concedit aquest ofici en dret de
violari, en una carta en pergamí donada a Barcelona el 10
d’octubre de 1328. Per l’esmentada venda, confessa haver rebut
400 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc XVI kalendas iulii anno Domini millesimo
trecentesimo trigesimo octavo.

Arnau de Mas, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 251.
Altres numeracions: Registrado de número 95, 279, 265. 284 × 307 mm.
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324

1338, juliol, 18. Saragossa

Privilegi atorgat pel rei Pere III en què concedeix i promet als prohoms
de la Universitat de Girona, a petició i súplica d’aquests, que
no alienarà la vila de Bordils ni la separarà de la corona sigui
per infeudació, empenyorament, permuta o qualsevol altre mitjà.

Datum Cesarauguste quintodecimo kalendas augusti anno
Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo.

Francesc Foix, escrivà reial.

Registre específic: 252.
Altres numeracions: Registrado de número 90, 280, 266. 322 × 485 mm.

325

1338, agost, 8

Definició i absolució atorgada per Bernat Estruç, batlle de Girona, de
part del rei, a favor de Pere de Maçana, flassader de Girona,
de qualsevol petició, qüestió o demanda que el rei i la Cort de
Girona poguessin tenir contra ell per l’empenta que donà a
Berenguer d’Angelats, corredor de Girona, i que el va fer caure
a terra. A canvi, rep 50 sous barcelonesos en utilitat del rei.

Actum est hoc sexto idus augusti anno Domini millesimo CCC
XXX octavo.

Guillem Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 253.
Altres numeracions: 281, 267. 166 × 351 mm.

326

1338, agost, 17

Reconeixement de comanda atorgada per Francesc Jofre, ciutadà de
Barcelona, a favor de Caterina, esposa de Guillem Gironès,
ciutadà de Girona. Confessa que ha rebut de l’esmentada senyora
6 lliures de moneda barcelonesa de tern en 40 canes de drap de
lli i li promet vendre-les al millor preu en el viatge en la coca
de Pere de Sala a Mallorca, Romania o a altres llocs. Del lucre
que n’obtingui se’n quedarà la quarta part i la propietària, les
restants tres parts juntament amb el capital.



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 245

Actum est hoc sextodecimo kalendas septembris anno Domini
millesimo CCC tricesimo octavo.

Pere de Torre, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 254.
Altres numeracions: 282, 268. 157 × 208 mm.

327

1338, setembre, 18

Àpoca atorgada per Brunissenda, filla del difunt Ramon de Morrofred,
de Palol de Revardit, a favor de Pere Escaler, clergue de l’església
de Cornellà, com a marmessor del testament de Francesca
d’Angelats, difunta esposa de Berenguer Joan d’Angelats, merca-
der de Girona, també difunt, en la qual reconeix que ha rebut
50 sous barcelonesos de tern que Francesca li devia del salari
pel temps que va estar a casa seva com a serventa. Encara li
devien dotze canes de drap, entre lli i d’estopa.

Actum est hoc XIIII kalendas octobris anno Domini M CCC
XXX octavo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 256.
Altres numeracions: 284. 129 × 250 mm.

328

1338, octubre, 1. València

Provisió atorgada pel rei Pere III, a petició dels jurats de Girona, per
la qual revoca la concessió en feu feta per ell mateix a favor de
Ramon de Senesterra, conseller seu, del castell de Palau-sator,
amb la jurisdicció criminal sobre l’esmentat terme (la jurisdicció
civil ja la tenia). Les condicions que li havia imposat eren que
tingués a disposició dos cavalls armats (com els altres cavallers
que tenien feus per ell a Catalunya) i retenia la possibilitat que
els acusats tinguessin dret d’apel·lació al monarca (document de
23 de juny de 1338). Els jurats van al·legar que l’esmentada
concessió anava en contra del privilegi atorgat pel rei Jaume, el
seu avi, i confirmat per ell mateix, en què concedia i prometia
no vendre, enfranquir o assignar a ningú les jurisdiccions dels
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llocs que pertanyien a la vegueria de Girona i que la jurisdicció
només l’exerciria el veguer de la ciutat.

Datum Valencie kalendas octobris anno Domini millesimo CCC
XXX octavo.

Bartomeu de Puig, escrivà reial.

Registre específic: 257.
Altres numeracions: Registrado de número 93, 285, 270. 332 × 557 mm.

329

1338, novembre, 27

Codicil al testament de Guillema Longanyes, habitant de Girona,
en poder de Pere Maçanet, en el qual revoca el llegat de 50 sous
a Pere Silvà, batlle de Sant Andreu Salou, i els deixa a l’Hos-
pital Nou de Girona. També deixa 50 sous i una cota morada
a Beatriu Peratge, i a Francesca, filla de l’esmentada Bea-
triu, una altra cota morada. Reconeix que ha rebut de Pere
Silvà els 20 sous que li devia i de Ramon Silvà, capellà de Sant
Martí Sacosta de Girona, tots els deutes que havia contret amb
ella.

Actum est hoc quinto kalendas decembris anno Domini M CCC
XXX octavo.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Trasllat de 9 de novembre de 1339, clos pel mateix notari.

Registre específic: 258.
Altres numeracions: 286, 271. 238 × 273 mm.

330

[1339]

Lloació atorgada per Bernat Nadal, com a comanador de l’Hospital
Nou de Girona, a favor de Bernat de Valls, de la parròquia de
Santa Maria de Salitja, fill de Ponç de Valls, difunt, i els seus
hereus. Lloa la possessió per part de l’esmentat Bernat de diver-
ses peces de terra a l’esmentada parròquia, salvant el dret i do-
mini de l’Hospital quant a terços, lluïsmes i foriscapis i el dret
del mas Miret, al qual prestaven un cens d’auxili pels censos
que aquest mas pagava a l’Hospital, consistent en 16 diners



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 247

barcelonesos, mitja quartera de forment segons mesura de Girona
i una quartera de civada per la festa de Sant Feliu. Bernat de
Valls reconeix tenir aquestes peces i promet prestar els censos
i drets corresponents.

[...] [M CCC trigesimo] nono.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 529.

1417, maig, 28. Pla, mas

Capbrevació atorgada per Caterina, esposa del difunt Guillem Vidal
Guerlengon, de la parròquia de Salitja, a favor de Pere Miró, Joan
Anglès i Pere Bosc, cònsols de l’Hospital Nou de Girona, i Joan
Costa, comanador del mateix Hospital. Els capbreva tres feixes
de terra. La primera, situada a la parròquia de Salitja, d’un saió
d’extensió, a orient afronta amb el camí de Santa Coloma; a
migdia i occident, amb l’honor d’en Quintana, i a cerç, amb
l’honor que l’atorgant té pel monestir de Sant Salvador de Breda.
La segona, anomenada feixa del Llor i situada a la mateixa
parròquia, té uns tres saions d’extensió. A orient i migdia, afron-
ta amb l’honor d’en Quintana; a occident, amb el camí, i a
cerç, amb l’honor de n’Olivera que fou d’en Valls. La tercera,
anomenada feixa de n’Esqueric, de dos jornals de bou d’exten-
sió, a orient, afronta amb l’honor que té per l’hereu de Madona,
néta de Girona; a migdia, amb la d’en Valentí i d’en Gras; a
occident, amb la del mas Carles, i a cerç, amb la d’en Boxon
que fou d’en Perera. Havia de prestar tasca, terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d’empara i retenció i altres drets de domini directe.

Actum est hoc in manso de Plano die vicesima octava anno
Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo.

Berenguer Vidal, notari públic per autoritat reial, substitut de Pere
Tortosa, tutor testamentari de Jaume Miquel, fill i hereu del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona. L’havia escrit el difunt Joan Escuder, notari, seguint les
notes del notari Pere Pinós.

Registre específic: 528.
Són dos pergamins cosits. Altres numeracions: 543. 588 × 566 mm.
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331

1339, febrer, 4. València

Provisió del rei Pere III en la qual mana al batlle de Girona i al seu
lloctinent, a petició dels jurats i prohoms de la ciutat, que sigui
present en persona en les eleccions de jurats que tenen lloc el primer
de gener de cada any al convent dels framenors. Tindrà la funció
de vetllar que ningú no profereixi paraules injurioses contra altres
i procurar que aquells que hagin estat escollits per fer l’elecció dels
jurats no surtin del convent sense haver triat persones bones i
suficients sense moure’s per odi, simpatia o temor, amb la finalitat
d’evitar els altercats que se solien produir en aquestes eleccions.

Datum Valentie pridie nonas febroarii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo octavo.

Registre específic: 259.
Altres numeracions: Registrado de número 92, 287. 176 × 422 mm.

332

1339, febrer, 4. València

Privilegi atorgat pel rei Pere III, a petició dels jurats i prohoms de
la ciutat de Girona, en què concedeix a la ciutat que el batlle
pugui nomenar un saig quan els jurats ho requereixin, proposat
per ells mateixos. Tindria les funcions que li encomanessin els
jurats (tancar portes, prendre penyores...) i abans de prendre
possessió hauria de jurar executar bé i fidelment totes les tasques
que li fossin encomanades a excepció d’aquelles que pertanyessin
a la jurisdicció reial. Els jurats ho havien demanat perquè
consideraven que la manca de saig retardava el cobrament de
les talles i d’altres imposicions, retard que era perjudicial per al
bon funcionament de la ciutat.

Datum Valencie pridie nonas febroarii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo octavo.

Registre específic: 260.
Altres numeracions: Registrado de número 91, 288, 275. 180 × 381 mm.

333

1339, febrer, 4. València

Provisió donada pel rei Pere a petició dels prohoms de la ciutat de
Girona, en la qual estableix que tots els notaris de la ciutat estan
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obligats a copiar els documents que rebin en els protocols o
capbreus de notes, sense etceterar i amb totes les seves clàusules,
dins els vuit dies següents a la recepció del document. No poden
rebre les respostes que es facin de les protestes i requisicions (dins
el termini de dos dies segons les Constitucions Generals de
Catalunya), llevat d’aquelles que ja fossin fetes o si tenien facul-
tat especial per rebre-les. Per assegurar el compliment d’aquestes
ordres, els notaris han de prestar jurament en poder del batlle
de la ciutat i en presència dels jurats. Es regula així perquè al-
guns notaris de la notaria de Girona deixaven de copiar els
documents en els protocols, per negligència o descuit, a fi d’evitar
els danys irreparables que això podia ocasionar.

Datum Valentie pridie nonas februarii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo octavo.

Registre específic: 261.
Altres numeracions: Registrado de número 94, 289, 274. 186 × 387 mm.

334

1339, març, 15

Capbreu a favor de fra Ferrer, abat del monestir de Santa Maria
d’Amer, i de Bernat de Valls, també anomenat Bernat de
Santmateu, obtentor del benefici presbiteral establert a l’església
de Sant Feliu de Girona pel difunt Arnau de Planes, sagristà segon
de l’esmentada església, que conté les següents capbrevacions:

1. 1339, març, 15

Bernat Peiret, àlies Sabater, i la seva esposa Guillema, de la parròquia
de Sant Julià del Llor, es declaren homes propis i solius dels
esmentats senyors i reconeixen que tenen per ells el capmàs
anomenat Mig Mas Peiret amb cases, quintana, era i terres
contigües. A orient, afronta amb l’honor de Pere Ferrer, de
Cabanes; a migdia, amb la de n’Albon, anomenat les Palomeres;
a occident, amb la de Berenguer Morell, i a cerç, amb la de
Berenguer Morell i amb la d’en Vall. Per aquest mas presten 4
diners barcelonesos de tern i un cossi de forment per Nadal, a
més de la tasca, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe, i un àpat a cada batlle dels esmentats senyors. D’altra
banda, paguen un cens de 2 diners barcelonesos de tern anuals
que els presta l’hereu del mas Moner de Cabanes pel camp ano-
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menat Peiret. Per l’abat, posseeixen unes vinyes a la parròquia
de Sant Julià del Llor, situades al lloc anomenat Sarbosa. A orient,
afronten amb l’honor de n’Olivera; a migdia, amb la del mas
de Rovira; a occident, amb la del mas Roquet, i a cerç amb
la dels masos Adroer i Moner, de Cabanes. Per aquestes vinyes,
presten 8 diners per Tots Sants. Per Bernat de Valls, tenen una
possessió de terra amb vinya i bosc a la mateixa parròquia,
situada al lloc anomenat ses Bonetes. A orient, afronta amb
l’honor de n’Albon; a migdia, amb la d’en Pagès, de Llor; a oc-
cident, amb la d’en Verdera, i a cerç, amb la de Berenguer Car-
boix. Per aquesta possessió presten dues gallines per Nadal.
També reconeixen que tenen per Pere de Vanera i Pere de Pa-
lanca, clergues d’Amer, unes peces de terra situades al lloc
anomenat Cuniach.

Idus marcii anno Domini millesimo CCC tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 341.

2. 1339, març, 16

Ramon de Puig, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix que
presta quatre ous, dos per Pasqua i dos per Pentecosta.

XVII kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC tricesimo
octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 353.

3. 1339, març, 16

Guillem Osor, de Tineosis, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
reconeix que té una feixa de terra situada a la parròquia de Sant
Vicenç de Constantins, al lloc anomenat de Bosquerós (tres parts
per l’abat i una per Bernat de Valls). A orient, afronta amb l’honor
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de Guillem Llunell; a migdia, amb la del mas Tomàs; a occident,
amb l’honor de Pere Ferrer i amb la de Jaume de Bell-lloc, de
Girona, i a cerç, amb l’honor del mas Adroer i la d’en Moner, de
Cabanes. També posseeix, per meitats indivises, una feixa a la ma-
teixa parròquia, al lloc anomenat Molí de Matamuyés. A orient,
afronta amb l’honor de n’Adroer; a migdia, amb el torrent de
Bosquerós; a occident, amb l’honor del declarant, i a cerç, amb
l’honor d’en Llunell. Presta tasca, terços, lluïsmes i foriscapis per
ambdues possessions.

Septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCc
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 352.

4. 1339, març, 16

Ramon de Vall, de la parròquia de Sant Julià del Llor, declara que
posseeix la meitat d’una terra situada al lloc anomenat Roca
Cervera, la qual a migdia afronta amb l’aqüeducte del Ter (l’altra
meitat la té per Pere de Vanera i Pere de Palanca, clergues d’Amer).
Presta tasca, terços, lluïsmes i foriscapis, un feix de pals, 4 ous
per Pasqua i Pentecosta i cols, segons costum.

Septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 351.

5. 1339, març, 16

Pere Sagristà, de Tineosis, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
manifesta que té una peça de terra situada al pla de Cabanes
(tres parts per l’abat i una part per Bernat de Valls). A orient,
afronta amb l’honor d’en Jofre; a migdia i cerç, amb l’honor de
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Pere Ferrer, i a occident, amb l’honor d’en Moner. Presta la tasca,
terços, lluïsmes i foriscapis.

Septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 350.

6. 1339, març, 16

Pere d’Olivera, de Sant Julià del Llor, es declara home propi i soliu
dels esmentats senyors per diverses possessions. En primer lloc,
pel mas d’Olivera amb cases, era, quintana i altres terres con-
tigües. A orient i migdia, afronta amb l’honor d’en Roquet i d’en
Rovira; a occident, amb l’honor d’en Roquet i la del declarant
que té per Pere de Vanera i Pere de Palanca, clergues d’Amer,
i a cerç, amb l’honor de n’Alboni, amb el camí. En segon lloc,
per una peça de terra amb vinya i bosc situada a la mateixa
parròquia, al lloc anomenat Fornaca. A orient, afronta amb
l’honor de n’Albon; a migdia, amb el torrent de Fornaca; a
occident, amb l’honor del mas de Rovira de Llor, i a cerç, amb
l’honor del mas Pons de Cabanes. En tercer lloc, per una peça
de terra amb vinya i bosc situada a l’esmentada parròquia, al
lloc anomenat Serra Mitjana. A orient, afronta amb l’honor de
Bernat de Valls; a migdia, amb la d’en Noguer i d’en Rovira; a
occident, amb l’honor d’Arnau Saloral i amb la d’en Noguer, i
a cerç, amb l’honor de n’Albon. En quart lloc, per la meitat d’una
peça de terra amb dues oliveres situada sobre el mas d’Olivera
i que s’estén sobre el mas d’Albon (l’altra meitat la tenia per Pere
de Vanera i Pere de Palanca, clergues d’Amer). A orient, afronta
amb l’honor del capmàs del declarant; a migdia i occident, amb
l’honor d’en Roquet, i a cerç, amb l’honor d’en Roquet i de
n’Albon. En cinquè lloc, per la meitat proindivisa d’una peça de
terra situada darrere el mas d’Albon (l’altra meitat era dels
clergues esmentats). A orient, occident i cerç, afronta amb l’honor
del mas d’Albon, i a migdia, amb la del declarant. En sisè lloc,
per la meitat d’una peça de terra amb bosc, situada al lloc de
Triassa, davant del clos d’en Roquet. A orient, afronta amb
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l’honor d’en Rovira, de Llor; a migdia, amb l’honor del declarant
i de n’Adroer, i a occident i cerç, amb el d’en Roquet. Finalment,
per la meitat d’una tinença de terra anomenada de Cominals,
en copropietat proindivisa amb els possessors del mas Adroer
de Cabanes. A orient afronta amb l’honor de Guillem de Llor,
fill de Maria de Bayer; a migdia, amb la d’en Roquet; a occident,
amb l’honor del clergue de l’església de Sant Julià del Llor, i a
cerç, amb la d’en Roquet. Reconeix que té, per Bernat de Valls,
una peça de terra amb hort i bosc situada al lloc anomenat Planes.
A orient, afronta amb l’honor de Bernat de Vall i amb el torrent
de Bosquerós; a migdia, amb l’esmentat torrent; a occident, amb
l’honor de Guillem de Llor, i a cerç, amb l’honor de Guillem de
Llor i amb la del mas de Rovira. També reconeix que Arnau
Saloral, de Sant Julià del Llor, oriünd del mas d’Om de Sant
Martí de Llémena, li presta 2 diners per una possessió situada
al lloc anomenat de Saloral i que fou del mas d’Olivera. L’hereu
del mas Roquet del Llor li presta un òbol per una feixa de terra
situada sota el seu mas i que fou del mas d’Olivera. A més,
reconeix que té pels mateixos senyors una peça de bosc situada
a l’esmentada parròquia, al lloc anomenat les Riberes. A orient,
afronta amb l’honor del mas de Rovira; a migdia, amb l’honor
anomenat Triassa des Plan; a occident, amb l’honor del declarant,
de n’Adroer i d’en Roquet, i a cerç, amb l’honor de n’Adroer i
del declarant. Presta un cens de 14 diners per Santa Maria de
setembre, sense tasca, i els terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets
de domini directe. Els hereus del mas han de pagar, en morir,
2 sous en reconeixement de domini.

Septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per mana-
ment de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 349.

7. 1339, març, 16

Pere de Serra, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix que
presta un feix de pals i cols per Nadal i sis ous per Pasqua.
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XVII kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC tricesimo
octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 348.

8. 1339, març, 16

Jaume Bonmatí, de la parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
confessa que és home propi dels esmentats senyors per diverses
possessions. En primer lloc, pel capmàs anomenat Bonmatí amb
cases, era, quintanes i altres terres contigües. A orient i migdia,
afronta amb el riu Ter; a occident, amb una honor del mas Adroer,
i a cerç, amb una honor del mas Pons, de Cabanes. En segon
lloc, per un camp anomenat de Figuera, el qual a orient, occident
i cerç afronta amb el mas Adroer, i a migdia, amb el riu Ter.
En tercer lloc, per una feixa anomenada des Plan, la qual a orient
afronta amb l’honor de n’Adroer i d’en Pons; a migdia, amb la
d’en Moner i d’en Jofre; a occident, amb l’honor de n’Adroer, i
a cerç, amb la d’en Gifre i la del mas Pons. En quart lloc, per
una tinença anomenada Puig-rodó, la qual afronta, a orient,
amb l’honor d’en Serra, de Llor; a migdia, amb el riu Ter; a
occident, amb l’honor d’en Pons i la d’en Roquet, i a cerç, amb
l’honor d’en Llunell, de Cabanes, i la d’en Rovira, de Llor. En
cinquè lloc, per una peça de bosc situada a la parròquia de Llor,
al lloc anomenat de Croses, la qual afronta, a orient, amb el
torrent de Croses; a migdia i a occident, amb l’honor dels hereus
de Bonanat Carbonell, de Girona, i a cerç amb l’honor de n’Adroer.
En sisè lloc, per una peça de vinya, avellaners i bosc situada
al lloc anomenat de son Cabaya, a la muntanya de Vall. A orient,
afronta amb l’honor d’en Carboix, la de n’Adroer i amb la del
declarant; a migdia, amb l’honor de Guillem de Llor, fill de
Miquela de Bayer; a occident, amb l’honor de Jaume de Bell-lloc,
i a cerç, amb la d’en Roquet, de Llor, i amb la de Pere Joan, de
Cabanes. En setè lloc, per una vinya situada al lloc anomenat
de Vall, a la parròquia de Constantins. A orient, afronta amb
l’honor de Pere Joan, de Cabanes; a migdia, amb el camí; a
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occident, amb l’honor d’Arnau Joan i a cerç, amb el torrent de
Vall. En vuitè lloc, per una vinya amb avellaners, situada al lloc
anomenat Joncar, la qual afronta, a orient, amb l’honor que té
pel sagristà segon de la seu de Girona; a migdia, amb el torrent
de Ribavert; a occident, amb l’honor de n’Adroer, i a cerç, amb
l’honor de l’hereu de Pere de Bell-lloc. Per totes aquestes
possessions presta un parell de gallines i sis sous barcelonesos
per Nadal, en concepte de cens, i dos cossis de forment, pel juny.
Reconeix que rep 6 diners de Pere de Conques, de Santa Cecília
de les Serres, per una peça de terra situada al lloc de Serola. A
més, presta una tasca dels esplets, la tasca de la coromina que
té al pla de Cabanes i el foriscapi i domini directe que pertany
a Pere de Vanera i Pere de Palanca, clergues d’Amer. Reconeix
que té per l’abat una peça de terra amb vinya i avellaners situada
al lloc anomenat de Sarbosa. A orient i occident, afronta amb
l’honor del mas Moner; a migdia, amb la de Pere d’Olivera, i a
cerç amb el torrent de Bosquerós. Per aquesta peça presta 8 di-
ners per Tots Sants. També té per ell una peça amb avellaners
i bosc anomenada Serola, situada a la parròquia de Constantins.
A orient, afronta amb l’honor que va establir a Pere de [...]; a
migdia, amb l’honor de Pere Llorà, de Tineosis; a occident, amb
l’honor de Pere Savi, de Santa Cecília de les Serres, i a cerç, amb
la del mas Isern. Reconeix que té per Bernat de Valls una feixa
amb vinya i avellaners situada a Sant Julià del Llor, al lloc
anomenat Vall. A orient, afronta amb l’honor de Pere [...]; a mig-
dia, amb l’honor que el declarant té per l’abat i Bernat de Valls;
a occident, amb la de Pere Joan, i a cerç, amb el torrent de Vall.
Per Pere de Vanera i Pere de Palanca, clergues d’Amer, té la
coromina del pla de Cabanes i una possessió anomenada Riberes
a la parròquia de Llor; per la capella del castell d’Anglès, el camp
Reverter, i per Jaspert Folcrà, sagristà major de la seu de Girona,
una feixa de vinya situada al lloc anomenat Joncar.

Septimodecimo kalendas aprilis anno a nativitate Domini
millesimo CCC tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 342.
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9. 1339, març, 16

Pere Tomàs, de Cabanes, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
es declara home propi i soliu dels esmentats senyors per diverses
propietats. En primer lloc, pel capmàs anomenat Tomàs amb
cases, era, quintana i terres contigües. A orient, afronta amb
l’honor d’en Llunell, d’Arnau Joan, d’en Pons, de n’Adroer i d’en
Moner, de Cabanes; a migdia, amb l’honor d’en Moner; a occident,
amb la d’en Carbonell, i a cerç, amb la de Pere Ferrer, de Cabanes,
i la d’en Rovira i en Peiret, de Llor. En segon lloc, per una feixa
amb vinya i bosc situada al lloc anomenat Serradarnal. A orient,
afronta amb l’honor d’en Moner i en Llunell; a migdia, amb l’ho-
nor que el declarant havia establert a en Jofre; a occident, amb
l’honor de Pere Ferrer i la dels hereus de Bonanat Carbonell, i
a cerç, amb l’honor d’en Carboix, d’Amer, i la d’en Bonmatí, de
Cabanes. En tercer lloc, per una feixa situada a Constantins, la
qual afronta, a orient, amb el torrent de Bosquerós i amb l’honor
del mas Joan; a migdia, amb l’honor del mas Adroer, i a occident
i cerç, amb l’honor del mas Joan i del mas Llunell. En quart
lloc, una feixa situada al lloc anomenat torrent de Sesmoledora,
la qual afronta, a orient, amb l’honor d’en Joan i amb el torrent
de Bosquerós; a migdia, amb l’esmentat torrent; a occident, amb
l’honor d’en Carbonell i d’en Pons, de Cabanes, i a cerç, amb
l’honor de Pere Ferrer i amb el torrent de Bosquerós. En cinquè
lloc, per una feixa situada al lloc anomenat Vall Escura, la qual
afronta, a orient, amb l’honor de n’Adroer i d’Arnau Joan; a
migdia, amb l’honor del mas de Roure, de Llor; a occident, amb
l’honor d’en Bonmatí del mas de Serra, de Llor, i a cerç, amb
l’honor d’en Jofre, d’en Moner i d’en Pons, de Cabanes. Admet
que rep 2 diners de cens de Guillem de Llor, fill de Maria de
Bayer, 2 diners dels hereus del mas Ferrer, 1 diner del tenidor
del mas de Gotmar de Tineosis, 1 diner de Ramon Jofre, 1 òbol
de Guillem Osor, de Tineosis, i 1 diner d’Arnau Joan. Presta cada
any 2 sous i 8 diners barcelonesos per quèstia, 3 sous per joves,
un parell de capons, dues quartes parts d’un porc, 16 diners per
trascol, 3 ous i un feix de palla, dues obres de veremar i cols,
segons costum, més la tasca, lluïsmes, foriscapis i altres drets
de domini directe. A cadascun dels batlles els presta dos cossis
de blat o 3 diners i ha de deixar 2 sous per cada hereu que mori
de cada mas als senyors, en reconeixement de domini.

Septimodecimo kalendas aprilis anno a nativitate Domini
millesimo CCC tricesimo octavo.
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Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 343.

10. 1339, març, 16

Pere Pons, de Cabanes, se’n declara home propi i soliu per tres
possessions. En primer lloc, per una peça de terra situada a la
parròquia de Llor, al lloc anomenat Puig-rodó. A orient, afronta
amb l’honor d’en Bonmatí i de n’Adroer; a migdia, amb l’honor
del declarant; a occident, amb la de n’Adroer, i a cerç, amb la d’en
Roquet. En segon lloc, per una peça de terra situada a la mateixa
parròquia, al lloc anomenat les Palomeres. A orient, afronta amb
l’honor de n’Albon; a migdia, amb la de Pere d’Olivera; a occident,
amb l’honor del mas de Rovira, i a cerç, amb la del mas de Rovira
i de n’Albon. Finalment, per la meitat d’una feixa situada a les
Palomeres (l’altra meitat la tenia per Jaspert Folcrà, sagristà segon
de la seu de Girona). A orient, afronta amb l’honor d’en Serra;
a migdia, amb la d’en Rovira i la d’en Collell; a occident, amb
l’honor de n’Albon, i a cerç, amb la del mas Peiret. Presten un
ou de cens per Pasqua i la tasca acostumada.

Septimodecimo kalendas aprilis anno a nativitate Domini
millesimo CCC XXX octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per mana-
ment de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 344.

11. 1339, març, 16

Pere Andreu de Freixa, de la parròquia de Sant Julià del Llor, confessa
que és home propi i soliu dels esmentats senyors per la masoveria
anomenada de Freixa, amb cases i era. A orient, afronta amb
l’honor d’en Pagès, de Llor; a migdia i occident, amb l’honor de
Berenguer Morell, i a cerç, amb la dels hereus del difunt Bonanat
Carbonell, ciutadà de Girona. També té la meitat d’un camp
anomenat de Rieres. A orient, afronta amb el torrent de Bos-
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querós; a migdia, amb l’honor de Berenguer Carboix; a occident,
amb l’honor del declarant, i a cerç, amb el torrent de Sardina,
que baixa de Pera. Presta una gallina per Nadal i la tasca dels
esplets del pa i el vi.

Septimo kalendas aprilis anno a nativitate Domini millesimo
CCC tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 345.

12. 1339, març, 16

Guillem de Noguer i la seva filla Maria, propietària del mas de Noguer
de Sant Julià del Llor, reconeixen que presten un feix de palla
i cols per Nadal i quatre ous entre Pasqua i Pentecosta.

XVII kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC tricesimo
octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 346.

13. 1339, març, 16

Pere de Collell, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix que
presta un feix de palla, quatre ous i cols, segons costum, i que
Pere Andreu de Freixa, de l’esmentada parròquia, li presta un
cens de 6 diners per la seva masoveria la qual, en altre temps,
fou de les pertinences del mas Collell.

Septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 347.
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14. 1339, març, 17

Pere Adroer, propietari del mas Adroer de Cabanes, parròquia de Sant
Vicenç de Constantins, reconeix que té un camp anomenat Areny,
situat al pla de Cabanes. A orient, afronta amb el riu Ter; a migdia
i occident, amb l’honor d’Arnau Joan, i a cerç, amb l’honor d’en
Moner i d’en Jofre, de Cabanes. També posseeix una feixa de terra
situada a Cabanes, al lloc anomenat Monar, al costat del riu Ter.
A orient, afronta amb l’honor del declarant i amb la d’en Pons;
a migdia, amb el riu Ter; a occident, amb l’honor del declarant,
i a cerç amb la d’en Pons, d’en Moner i d’en Jofre, de Cabanes.
Per aquesta feixa presta 7 diners per Sant Miquel. A més, té una
peça de terra amb avellaners situada a Cabanes, al lloc anomenat
sa Maçaneda. A orient, afronta amb l’honor d’en Llunell, de Caba-
nes; a migdia, amb l’honor de n’Osor, de Tineosis; a occident
amb l’honor del mas Moner, de Cabanes, i a cerç, amb l’honor
del mas Ferrer, de Cabanes. Finalment, té una vinya situada a la
parròquia de Sant Julià del Llor, al lloc anomenat Croses. A orient,
afronta amb l’honor de Berenguer Carboix; a migdia, amb l’honor
del mas Bonmatí; a occident, amb l’honor de Guillem de Llor
i amb la de l’hereu de Bonanat Carbonell, i a cerç, amb l’honor
del declarant que fou d’en Maifré, de Susqueda. De totes aquestes
propietats, l’abat en té tres parts i Bernat de Valls, una. A més,
té per tots dos senyors, a parts iguals, la meitat d’una possessió
anomenada Cominals que posseeix en propietat proindivisa amb
l’hereu del mas d’Olivera de la parròquia del Llor. A orient, afronta
amb el torrent de Plumeres, amb l’honor del mas de Rovira i
amb la de Guillem de Llor; a migdia i cerç, amb l’honor d’en
Roquet, i a occident, amb l’honor que el clergue de Sant Julià
del Llor té al puig de Sant Julià i amb l’honor d’en Roquet (l’altra
meitat era tinguda pel presbiterat de Ramon de Salze i l’aniversari
de Joan d’Olleda, clergues d’Amer). Presta la meitat d’una tasca
dels esplets, un cens d’1 diner per Nadal, terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe.

XVI kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC tricesimo
octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 363.
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15. 1339, març, 17

Sibil·la de Vila, propietària del mas de Vilademont, de Sant Julià del
Llor, reconeix que ha de prestar per Nadal un cens d’un feix de
palla i cols i quatre ous entre Pasqua i Pentecosta.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 362.

16. 1339, març, 17

Ramon Jofre, de la parròquia de Sant Vicenç de Constantins, confessa
que té una feixa de terra i bosc situada a la parròquia de Sant
Julià del Llor, al lloc anomenat Serradarnau. A orient, afron-
ta amb l’honor d’en Llunell; a migdia, amb l’honor d’Arnau
Joan i Pere Ferrer; a occident, amb l’honor de l’hereu de Bona-
nat Carbonell, difunt, amb el torrent, i a cerç, amb l’honor del
mas Tomàs, de Cabanes. Presta la tasca acostumada, ter-
ços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe. D’altra
banda, els ha de prestar la cinquena part de les tasques que
paga a Guillema Barnera, per les terres i possessions del mas
de Jofre (exceptuats el clos del mas i la vinya anomenada
Deenis). D’aquesta cinquena part, l’abat té nou parts i Bernat
de Vall, la desena. Per Bernat de Valls té un camp anome-
nat Clopers, situat al pla de Cabanes. A orient, afronta amb
l’honor del mas Pons; a migdia, amb l’honor del mas Adroer
i la del mas Pons; a occident, amb l’honor del mas Tomàs, i
a cerç, amb l’honor del mas Pons i la d’en Moner, de Cabanes.
Presta tasca, terços, lluïsmes i foriscapis.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 361.
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17. 1339, març, 17

Bernat de Roquet, àlies Peiret, i el seu fill Arnau, de Sant Julià del
Llor, se’n declaren homes propis per diverses possessions situa-
des a l’esmentada parròquia. En primer lloc, pel capmàs anome-
nat Mig Mas de Roquet, amb cases, era, quintana i altres terres
contigües. A orient, afronta amb l’honor d’en Rovira i de n’Oli-
vera; a migdia i cerç, amb el mas d’Olivera, i a occident, amb
el mas de Serra. Comprèn una feixa de terra al cap del clos vers
migdia, d’un jornal d’extensió, en propietat proindivisa per l’abat
i pel mateix abat i Bernat de Valls, i una altra feixa, d’un jornal
d’extensió, situada vers occident i cerç, tinguda quant a la meitat
pels esmentats senyors i l’altra meitat pel benefici presbiteral de
Ramon de Salze i per l’aniversari de Joan d’Olleda, clergues
d’Amer. En segon lloc, per una tinença situada al puig de Sant
Julià, al lloc anomenat Sucal. A orient, afronta amb el mas
d’Olivera; a migdia, amb l’honor d’aquest mas i amb la de
n’Adroer; a occident, amb l’honor del mas de Serra i amb la del
clergue de Sant Julià del Llor, i a cerç, amb el capmàs dels
declarants i amb l’honor del mas de Serra. En tercer lloc, per
una peça boscosa situada al lloc anomenat Puig-rodó. A orient,
afronta amb l’honor del clergue de Sant Julià del Llor; a migdia,
amb l’honor del mas Adroer de Cabanes; a occident, amb l’honor
d’en Jofre, de Cabanes, i a cerç, amb l’honor del mas d’Olivera
i de n’Adroer. En quart lloc, per una peça de terra amb vinya
i bosc situada al puig de Sant Julià, vers Anglès. A orient, afronta
amb l’honor dels masos d’Olivera i d’Adroer, a migdia, amb
l’honor del mas de Vall i amb el del presbiterat de Ramon de
Salze i l’aniversari de Joan d’Olleda, clergues d’Amer difunts; a
occident, amb l’honor d’en Noguer, i a cerç amb la trilla del clergue
de Sant Julià del Llor. En cinquè lloc, per una peça situada sota
l’hort del clergue de Sant Julià del Llor, al costat de l’església.
A orient i migdia afronta amb l’honor de l’esmentat clergue i amb
la del mas de Serra; a occident, amb l’honor d’en Noguer, i a
cerç, amb l’honor d’en Noguer i la del clergue de Sant Julià del
Llor. D’altra banda, reconeixen que reben 4 diners per Sant Vicenç
d’Arnau d’Om, de la parròquia esmentada, per una possessió
situada al lloc anomenat Saranyonet; 4 sous i una gallina que
Berenguer Morell, de l’esmentada parròquia, els dóna per Nadal
en auxili del cens per una masoveria que té al lloc de Freixa que
fou del mas de Bernat de Roquet, i un parell de gallines anuals
que els presta per Nadal el mateix Berenguer Morell pel mas de
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Rovira, que tenen conjuntament, del qual l’esmentat Berenguer
té tres parts i la quarta era tinguda pel presbiterat i aniversari
de Ramon de Salze i Joan d’Olleda. Per totes aquestes possessions
presten 12 diners per jova, 16 diners de cens, un cossi de blat,
dues obres per la verema, quatre ous anuals, la tasca acostumada,
terços, lluïsmes, foriscapis i dos cossis d’ordi segons mesura
d’Amer o 3 diners a cadascun per dret de batlliu. Per l’abat tenen
una feixa situada sota el mas de Serra. A orient, afronta amb
l’honor del mas d’en Noguer; a migdia, amb l’honor de n’Albon;
a occident, amb l’honor del mas de Serra, i a cerç, amb la del
mas de Llor. També tenen per ell una vinya situada al lloc
anomenat Sarbosa. A orient, afronta amb l’honor de n’Adroer,
de Cabanes; a migdia, amb les honors dels masos Peiret i de Llor;
a occident, amb l’honor de Jaume de Bell-lloc, i a cerç, amb el
torrent de Bosquerós. Presta 16 diners de cens per Sant Miquel
i la tasca dels esplets, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de
domini directe. Per Bernat de Valls, tenen un camp de terra ano-
menat camp de Rovira. A orient i migdia, afronta amb l’honor
del mas Rovira; a occident, amb l’honor del mas d’Olivera, i a
cerç, amb l’honor dels dos masos anteriors. Presten tasca, terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe. Els hereus, en
morir, han de deixar 2 sous als senyors en reconeixement de do-
mini. Finalment, reconeixen que tenen per Berenguer de Roca-
salva, cavaller, una vinya situada al lloc anomenat sa Rovirola
i una vinya anomenada de Ligalasen, en franc alou. Per l’almoiner
d’Amer o pel mas de Rovira tenen quatre feixes de terra situades
a la parròquia de Llor, dues al pla de sa Perereda, una a Saranyonet
i l’altra a Santa Margarida, davant la vinya anomenada Sardina.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini milllesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 360.

18. 1339, març, 17

Guillem de Llor, fill de Maria de Bayer, de la parròquia de Sant Julià
del Llor, reconeix que té, en propietat proindivisa, una vinya amb
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en Dalçon, el seu germà, a l’esmentada parròquia, al lloc ano-
menat Tiracames (tres parts per l’abat i la quarta per Bernat de
Valls). A orient, afronta amb l’honor que la declarant té per
l’almoiner del monestir d’Amer; a migdia, amb l’honor de n’Albon;
a occident, amb l’honor que fou de Pere de Bell-lloc, i a cerç,
amb l’honor de Jaume de Bell-lloc, de Girona, i Pere Isern, de
Constantins. Presta la tasca acostumada, terços, lluïsmes, foris-
capis i altres drets de domini directe. Confessa que posseeix per
Bernat de Valls una peça de terra amb bosc situada a la mateixa
parròquia, al lloc anomenat Planes. A orient, afronta amb l’honor
de Pere d’Olivera; a migdia, amb el torrent anomenat Sardina;
a occident, amb la vinya que té Pere de Bell-lloc, i a cerç, amb
l’honor del mas de Llor i amb el torrent d’Aiguabella. Presta 2
diners per Nadal i la tasca acostumada, terços, lluïsmes, foris-
capis i altres drets de domini directe. Per l’abat, té una feixa amb
vinya situada al lloc anomenat Sarbosa. A orient, afronta amb
l’honor d’en Jofre; a migdia i occident, amb la d’en Peiret, i a
cerç, amb l’honor d’en Bonmatí i d’en Moner. Presta 8 diners
per Tots Sants, una tasca dels esplets i terços, lluïsmes, foriscapis
i altres drets de domini directe.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 359.

19. 1339, març, 17

Guillem Gilabert, de la parròquia de Sant Climent d’Amer, reconeix
que té de manera proindivisa una peça de terra situada a l’es-
mentada parròquia, al lloc anomenat Joncar (tres parts per l’abat
i la quarta per Bernat de Valls). A orient, afronta amb l’honor
del mas Isern de Constantins; a migdia, amb l’honor de Jaume
Franquesa i d’en Bonmatí, i a occident i cerç, amb l’honor de
Guillem Llunell. Presta la tasca acostumada, terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.
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Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 358.

20. 1339, març, 17

Dalmau de Rovira, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix
que té una peça amb vinya i bosc situada a l’esmentada par-
ròquia, davant del mas de Rovira. A orient, afronta amb l’honor
del mas de Rovira que té Berenguer Morell, i a migdia, occident
i cerç, amb l’honor del declarant. Presta 4 diners per Nadal, la
tasca, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

XVI kalendas aprilis anno Domini M CCC tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 357.

21. 1339, març, 17

Arnau Joan, de Cabanes, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
reconeix que té una peça de terra amb bosc situada al lloc
anomenat Serradarnau. A orient, afronta amb l’honor de Guillem
Lunell; a migdia, amb el del declarant, i a occident i cerç, amb
l’honor de Pere Tomàs, de Cabanes. També té una feixa amb vinya,
situada al lloc anomenat el Camí, de la parròquia de Sant Julià
del Llor. A orient i migdia, afronta amb l’honor de Jaume
Bonmatí; a occident, amb l’honor del mas de Rovira, i a cerç,
amb el mas del declarant anomenat Malgal. Presta 4 diners per
Tot Sants a cadascun, la tasca, terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe. Reconeix que els esmentats senyors tenen
la cinquena part de les tasques del pa, vi i altres tasques que
paga a Guillema Barnera, de Girona, senyora de les terres i pos-
sessions del capmàs anomenat Joan. D’aquesta cinquena part,
l’abat en té nou parts i Bernat de Valls, la desena. Per Bernat
de Valls, té una peça de terra al pla de Cabanes, al costat de
l’hort del declarant. A orient, afronta amb l’honor d’en Moner;
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a migdia i cerç, amb l’honor del mas Pons de Cabanes, i a oc-
cident, amb la del declarant. També té per ell una vinya amb
avellaners situada a la parròquia de Sant Julià del Llor, al lloc
anomenat Vall. A orient i migdia, afronta amb l’honor d’en
Bonmatí; a occident, amb l’honor de Berenguer Carboix, i a cerç,
amb la d’en Franquesa, de Tineosis. Per aquestes dues peces
presta la tasca acostumada, terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 356.

22. 1339, març, 17

Pere de Llor se’n declara home propi i soliu pel seu capmàs de Llor,
situat a la parròquia de Sant Julià del Llor, amb cases, era i
quintana contigua. A orient afronta amb l’honor que el declarant
té pel presbiterat de Ramon de Salze i l’aniversari de Joan d’Olleda;
a migdia, amb l’honor del mas de Rovira; a occident, amb el
mas de Freixa, i a cerç, amb l’honor de Guillem de Llor, fill de
Maria de Bayer, amb el camp situat al lloc anomenat Rieres que
el declarant té per Bernat de Valls, amb l’honor de Berenguer
Carboix i amb el puig dels Avellaners. Dins aquestes afrontacions
hi ha un celler de l’abat, un de Berenguer Carboix, unes cases
i un verger clos de l’hereu de Bonanat Carbonell i un celler de
Bernat de Valls. També confessa que posseeix pels esmentats
senyors, a mitges, una peça de terra situada a la mateixa
parròquia, al lloc anomenat Saranyonet, part conreada i part
boscosa. A orient, migdia i occident afronta amb el mas de Serra
i a cerç, amb les honors d’en Roquet, en Peiret i en Verdera.
Accepta que l’hereu del mas Gifre, de la Cellera de Constantins,
li presta 2 diners per una feixa situada al pla de Cabanes que
fou del seu mas. Per totes aquestes possessions presta 27 sous
per Nadal de cens, un vuitè de civada segons mesura d’Amer per
la carn, un feix de palla i dues obres durant la verema i cols segons
costum, dotze ous entre Pasqua i Pentecosta, un batlliu en temps
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de tascar o 3 diners a cada batlle; cada hereu del mas deixa 2
sous en morir, en reconeixement de domini. Reconeix que té per
l’abat una peça de terra amb vinya i bosc situada a l’esmentada
parròquia, al lloc anomenat Coma de Sarbosa. A orient, afronta
amb l’honor d’en Peiret; a migdia, amb l’honor del mas de Rovira,
amb la de Guillem de Llor i amb la de l’hereu de Bonanat
Carbonell; a occident, amb l’honor de Berenguer Carboix, i a cerç,
amb l’honor d’en Roquet, de Guillem Casadamunt i amb el torrent
de Bosquerós. Per l’abat, té una peça de terra que fou de la masada
de Serradevall i de Codina. A orient, afronta amb l’honor de
Bonanat Carbonell; a migdia, amb les honors de n’Albon, Guillem
de Llor i d’en Noguer; a occident, amb l’honor d’en Noguer, i
a cerç, amb el torrent de Boscana. A més, l’hereu del mas Albon
li presta 5 diners per Nadal per una possessió situada a Santa
Margarida, al lloc anomenat Strada, que fou del seu mas, i
Dalmau de Rovira, de l’esmentada parròquia, li presta 2 diners
pel camp anomenat de Vall Escura. Per Bernat de Valls té un
camp situat al lloc anomenat Rieres. A orient i migdia, afronta
amb el torrent que baixa de Font Jordana i de Boscana; a occident,
amb l’honor d’en Roquet, i a cerç, amb el torrent Levador. A més,
l’hereu del mas de Roquet li presta 3 diners per Nadal pel camp
de Rovira, que era de les pertinences del seu mas, i el clergue
de l’església de Sant Julià del Llor li presta dos cossis de blat
per un hort que fou del seu mas. Pel camp de Rieres presta la
tasca, terços, lluïsmes i foriscapis.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 355.

23. 1339, març, 17

Guillem Llunell, del veïnat de Cabanes de Sant Vicenç de Constantins,
reconeix que té una feixa de terra boscosa situada a l’esmentada
parròquia, al lloc anomenat Joncar (tres parts per l’abat i una
per Bernat de Valls). A orient, afronta amb l’honor que el declarant
havia establert a Guillem Gilabert, de Sant Climent d’Amer; a
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migdia, amb l’honor d’en Bonmatí; a occident, amb la d’en
Gotmar, i a cerç, amb la riera de Matamuyers. Per aquesta peça,
presta 12 diners de cens. Confessa que l’esmentat Guillem Gilabert
li presta 6 diners barcelonesos de tern per Santa Margarida, per
una feixa que té al lloc anomenat Joncar que fou del mas del
declarant. A més, reconeix que té pels mateixos senyors, en
copropietat proindivisa, una peça de terra i bosc situada a Sant
Julià del Llor, al lloc anomenat Puig-rodó. A orient i migdia,
afronta amb l’honor d’en Bonmatí; a occident, amb l’honor d’en
Moner, i a cerç, amb la del mas Rovira. Per aquesta terra, els
presta la cinquena part de les tasques, que paga a Guillema
Barnera, senyora de Guillem Llunell, per totes les terres que té
per ella. D’aquesta cinquena part, l’abat en té nou i Bernat de
Valls, la desena. Per Bernat de Valls té una feixa situada al lloc
anomenat Campmor, parròquia de Constantins. A orient, afronta
amb les cases del declarant; a migdia i cerç, amb altres honors
del declarant mitjançant camí, i a occident, amb l’honor del mas
Tomàs.

Sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 354.

24. 1339, març, 18

Elisenda, filla de Pere Lluc, difunt, se’n declara dona pròpia per la
masoveria de Freixa amb era i quintana contigua, la qual fou
establerta a Beatriu, la seva germana. A orient i migdia, afron-
ta amb el mas de Llor; a occident, amb el mas d’Albon, i a
cerç amb l’honor de l’hereu de Bonanat Carbonell, difunt, i amb
el torrent. Aquest mas comprèn una casa amb era, coneguda
amb el mateix nom, on habita Pere Andreu de Freixa. A més,
reconeix que té una masada anomenada mas Rovira, de la qual
l’hereu del mas de Roquet té la quarta part, tinguda la mei-
tat pels senyors esmentats i l’altra meitat pel prevere Ramon
de Salze i per l’aniversari de Joan d’Olleda, clergues d’Amer.
A orient, afronta amb l’honor del mas Peiret; a migdia, amb
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la del mas Albon i el mas Rovira, i a occident i cerç, amb aquest
últim mas. Presta la meitat de la tasca, terços, lluïsmes i
foriscapis.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 370.

25. 1339, març, 18

Arnau Moner i el seu fill Arnau, de Cabanes, de la parròquia de Sant
Vicenç de Constantins, reconeixen que tenen tres peces de terra
situades al pla de Cabanes a raó de tres parts per l’abat i una
per Bernat de Valls. La primera, anomenada Feixa Bofia, fou del
mas de Pere Ferrer. A orient, occident i cerç, afronta amb l’honor
del mas Pons, i a migdia, amb la d’en Bonmatí. La segona, també
del mas de Pere Ferrer, afronta, a orient, amb l’hort de Pere Ferrer;
a migdia i occident, amb l’honor d’en Jofre, i a cerç, amb l’honor
del sagristà de Tineosis. La tercera, anomenada camp de Menia,
a orient, afronta amb l’honor del mas Pons; a migdia, amb l’honor
d’en Rovira, de Llor; a occident, amb la del mas Ferrer, i a cerç,
amb la del declarant. Per aquestes tres peces presten la tasca,
terços, lluïsmes i foriscapis. També tenen pels esmentats senyors,
a parts iguals, un camp de terra anomenat camp Sabater, situat
al pla de Cabanes. A orient, afronta amb l’honor del mas Joan;
a migdia, amb l’honor del mas Pons; a occident, amb el camp
d’Amer, propietat del declarant, i a cerç, amb honors del declarant.
Per aquesta possessió presta tasca, terços, lluïsmes, foriscapis i
altres drets de domini directe.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 369.
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26. 1339, març, 18

Miquel de Gotmar, de Tineosis, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
declara que té dues feixes de terra i bosc amb avellaners situades
a la parròquia de Sant Climent d’Amer, al lloc anomenat Joncar
o Comamala. A orient, afronten amb l’honor que el declarant té
per l’abat; a migdia, amb altres propietats seves; a occident, amb
l’honor del declarant i amb la de n’Adroer, i a cerç, amb la riera
de Matamuyers. Presta un cens de 3 diners per Sant Miquel i una
tasca. A més, té una peça de terra situada al pla de Cabanes. A
orient, afronta amb l’honor de Guillem Llunell; a migdia, amb la
de n’Adroer; a occident, amb la del declarant i amb la de n’Adroer,
i a cerç, amb l’honor d’Arnau Joan. Per aquesta peça presta la
tasca i terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.
Finalment, declara que posseeix un quadre de terra, també situat
al pla de Cabanes. A orient, migdia i occident, afronta amb l’honor
de Pere Adroer, i a cerç, amb l’honor del mas Moner. D’aquest
últim quadre de terra, l’abat en té tres parts i Bernat de Valls, una,
i en presta tasca, terços, lluïsmes i foriscapis.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 368.

27. 1339, març, 18

Arnau d’Om, de la parròquia de Sant Julià del Llor, admet que posseeix
una peça de bosc i vinya, situada a l’esmentada parròquia, al
lloc anomenat Mata o Saranyonet. A orient, afronta amb el mas
Albon; a migdia, amb l’honor del mas de Roquet; a occident, amb
l’honor del mas de Llor, i a cerç, amb l’honor del mas Peiret.
Presta una tasca dels esplets, terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
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Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 367.

28. 1339, març, 18

Maria de Lambrusquera, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix
que presta un feix de palla i cols per Nadal i quatre ous entre
Pasqua i Pentecosta.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 366.

29. 1339, març, 18

Pere de Borina, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix que
presta un feix de palla i cols per Nadal i quatre ous entre Pasqua
i Pentecosta.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per mana-
ment de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 365.

30. 1339, març, 18

Pere de Viladevall, de la parròquia de Sant Julià del Llor, reconeix que
presta un feix de palla i cols per Nadal i quatre ous entre Pasqua
i Pentecosta.

Quintodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
tricesimo octavo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per mana-
ment de Bonanat Ballester.
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Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 364.

31. 1340, maig, 1

Arnau Moner, de Cabanes, parròquia de Sant Vicenç de Constantins,
reconeix que té un camp al pla de Cabanes, anomenat camp del
Pla. A orient, afronta amb l’honor d’en Gifre, de la Cellera de
Constantins; a migdia, amb l’honor del mas del declarant i amb
la d’en Jofre, de Cabanes; a occident, amb l’honor del mas Pons,
i a cerç, amb la feixa de Pere Joan, tinguda per Bernat de Valls.
Presta una tasca de la qual cinc parts són per a l’abat i la sisena,
una meitat per a l’abat i l’altra per al beneficiat.

Kalendas madii anno Domini millesimo CCC quadragesimo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 372.

32. 1340, maig, 8

Bernat de Pujolars, clergue de l’església de Sant Julià del Llor, reconeix
que té per Bernat de Valls un hort situat a la parròquia de Sant
Julià, hort que fou de Joan de Serra, difunt. A orient, migdia
i cerç afronta amb l’honor del mas de Llor, i a cerç, amb el torrent
de Bosquerós. Presta 2 diners.

Octavo idus madii anno Domini millesimo CCC quadragesimo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 371.

33. 1340, maig, 22

Guillema, vídua de Pere Gifre, de la Cellera de Constantins, confessa
que posseeix un camp anomenat Jou, situat a la parròquia de
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Constantins, una feixa de terra contigua a aquest camp i una
feixa de terra situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat
Costa. Aquesta última peça fou de les pertinences del mas Castell,
venut en dues vegades als predecessors de la declarant. El camp
i la feixa contigua afronten a orient amb l’honor del mas Pons
de Cabanes; a migdia, amb l’honor d’Arnau Moner i el mas Jofre;
a occident, amb l’honor d’Arnau Moner, i a cerç, amb l’honor
d’en Gotmar que fou del mas Ferrer, amb la de n’Adroer i amb
la d’en Puig. La feixa de Costa afronta, a orient, amb el mas
de Fàbrega i amb l’honor de n’Olius; a migdia, amb el riu Ter
i amb l’honor que la declarant va establir a Arnau Mallol; a
occident, amb l’honor de Miquel de Costa i amb la d’Arnau Mallol,
i a cerç, amb el camí i amb les cases del clergue de Constantins.
A més, reconeix que rep un òbol que li presta anualment Arnau
Mallol per l’honor que li havia establert. Presta la tasca, terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Undecimo kalendas iunii anno Domini millesimo CCC
quadragesimo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 373.

34. 1341, gener, 3

Guillem Carbonell, fill i hereu del difunt Bonanat Carbonell, ciutadà
de Girona, reconeix que té per l’abat un celler situat a la parròquia
de Sant Julià del Llor, al lloc anomenat puig de Llor, que comprèn
una eixida de terra. Fou del mas anomenat de Llor i a orient,
afronta amb el celler de l’abat, amb el mas de Llor i amb les
cases del declarant i de Guillem de Llor, fill de Maria de Bayer;
a migdia, amb l’honor del mas de Llor; a occident, amb l’honor
de Guillem de Llor, i a cerç, amb honors del mas del Llor i de
Guillem de Llor. A més, posseeix una vinya i bosc situats a
l’esmentada parròquia, al lloc anomenat Croses, la qual fou del
mas Ferrer. A orient, afronta amb el mas Ferrer de Cabanes; a
migdia, amb l’honor del mas Bonmatí; a occident, amb l’honor
del declarant, i a cerç, amb l’honor del mas Tomàs, de Cabanes.
D’aquesta possessió, tres parts eren de l’abat i la quarta de Bernat
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de Valls, i en presta la tasca. Finalment, tenia sota domini directe
de l’Almoina del monestir d’Amer i dels esmentats senyors, una
altra vinya i bosc amb avellaners situats a Sant Julià del Llor,
al lloc anomenat Mallola de Pere Ferrer. A orient, afronta amb
l’honor del mas Adroer, d’en Jofre i d’en Bonmatí; a migdia, amb
el torrent de Bosquerós i amb l’honor que ara té Pere Dulzó,
carnisser de Girona, i Ramon Artal, fill de Torrat de Vall, difunt;
a occident, amb l’honor del mas Albon, i a cerç, amb l’honor
de Pere Dulzó i de Guillem de Llor, germà seu, que fou de Guillem
Llunell, clergue de Llor difunt. Presta els esplets del pa i vi, una
tasca, terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Tercio nonas ianuarii anno Domini millesimo CCC quadra-
gesimo.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer, per
manament de Bonanat Ballester.
Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 374.
S’ha perdut la primera confessió i de la segona només es conserva la part inferior
de pergamí, corresponent a signatures i cloenda del notari. Hi apareixen Pere
d’Albon i Ferrer, el seu fill. Són vuit pergamins cosits. 5010 × 535 mm.

335

1339, abril, 20

Establiment emfitèutic atorgat per Guillem Roig, cavaller de Llagostera,
a favor de Pere Requesens, de Viladasens, d’una feixa de terra
que té en lliure i franc alou, situada a la Móra, de la parròquia
esmentada. A cerç, afronta amb la feixa que havia establert a
Guillem Vidal; a orient, amb el carrer; a migdia, amb l’honor
de Ramon Adroer, i a occident, amb l’honor de Jaume Julià. Se
salva el dret de l’estabilient i els seus successors quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fadigues i altres drets de domini
directe i un cens anual per Nadal de 12 diners barcelonesos.

Actum est hoc duodecimo kalendas madii anno Domini
millesimo CCC XXX nono.

Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 262.
Altres numeracions: N. 42, 291, 277. 375 × 272 mm.
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336

1339, abril, 21

Definició atorgada per Ermessenda de Prat, vídua de Pere de Prat,
draper de Girona, a favor de Bernat Estruç, ciutadà de Girona,
absent, i de Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, com
a marmessors testamentaris de Sibil·la, vídua de Ramon Simó
de Taialà, ciutadà de Girona, d’un deute de 100 sous barcelonesos
que l’esmentada Sibil·la havia promès pagar-li si els béns de
Bonanada, vídua de Pere d’Armentera, fuster de Girona, dipositats
a la taula de Bernat d’Hospital, no eren suficients per restituir
el deute que tenia amb l’atorgant.

Undecimo kalendas madii anno Domini M CCC XXX nono.

Francesc Fuià, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 263.

1339, abril, 21

Àpoca atorgada per Alamanda, filla del difunt Joan de Prat, de Taialà,
serventa de Sibil·la de Taialà, a favor de Bernat Estruç, ciutadà
de Girona, i de Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu, com a mar-
messors del testament de l’esmentada Sibil·la, en la qual reconeix
que ha rebut 100 sous que li havia deixat en comanda sense
instrument.

Undecimo kalendas madii anno Domini M CCC XXX nono.

Francesc Fuià, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 264.
Altres numeracions: 292, 278. 284 × 312 mm.

337

1339, abril, 27

Reconeixement de comanda fet per Jaume Castelló, carnisser de
Girona, i Francesca, la seva esposa, en favor de Bernarda, vídua
de Guillem Otger, carnisser de Girona, de 20 lliures barceloneses
de tern que prometen tornar quan els les demanin.

Segueix àpoca.
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V kalendas madii anno Domini millesimo CCC tricesimo nono.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registres específics: 265 i 266.
Altres numeracions: 293, 279. 137 × 333 mm.

338

1339, juny, 19. Barcelona

Provisió atorgada pel rei Pere III a petició dels prohoms de la ciutat
de Girona, mitjançant la qual revoca la concessió a perpetuïtat
a favor de Ramon Senesterra de la jurisdicció criminal i altres
jurisdiccions del castell de Palau-sator, donada a Saragossa el
23 de juny de 1338, perquè contradeia el privilegi donat a
Barcelona el 14 d’abril de 1300 pel rei Jaume, el seu avi, i
confirmat per ell mateix, en què prometia no vendre, enfranquir
o assignar la jurisdicció de cap lloc de la vegueria de Girona i
que només seria exercida pel veguer.

Datum Barchinone tertiodecimo kalendas iulii anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo nono.

Bernat de Torrent, escrivà reial.

Registre específic: 267.
Altres numeracions: Registrado de número 76, 294, 280. 452 × 525 mm.

339

1339, juny, 23. Barcelona

Provisió del rei Pere III en la qual mana als seus veguers, sotsveguers,
batlles i altres oficials que observin la concessió en emfiteusi a
Pere Cardonets, porter reial, de l’ofici de reconèixer i senyalar els
pesos i mesures de les mercaderies venudes a la ciutat i llocs
del bisbat de Girona i de la concessió de la tercera part dels bans
i penes que en provinguin, atès que algun oficial les exigia sense
procurar la part corresponent a l’esmentat porter.

Datum Barchinone IX kalendas iulii anno Domini millesimo
CCC tricesimo nono.

Trasllat de 22 de desembre de 1340. Ramon Viader, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de
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Girona, autoritzat per Pere de Serra, jutge ordinari de la ciutat i
batllia de Girona.

Registre específic: 268.
Altres numeracions: Registrado de número 96, 295, 281. 192 × 414 mm.

340

1339, juny, 30. Barcelona

Promesa feta pel rei Pere III a favor de la Universitat de la ciutat
de Girona i dels llocs del bisbat de Girona, de no donar, vendre,
permutar, empenyorar, cedir ni alienar del domini reial els
comtats de Girona i Besalú, el vescomtat de Bas ni cap lloc del
bisbat de Girona. És a dir, la ciutat de Girona; les viles de Besalú,
Camprodon, la Ral, Figueres, Torroella de Montgrí i Pals; els llocs
de Palamós, Quart, Palau, Pontós, Creixell, Borrassà, Castelló de
Bas, Castellfollit, Cornellà, la vall d’Osor, Santa Creu d’Horta i
Sant Daniel de Maifré. També es compromet a no convertir en
alodials ni enfranquir els feus que hi té.

Datum Barchinone pridie kalendas iulii anno Domini millessimo
trecentesimo tricesimo nono.

Gil Pere de Buysan, escrivà reial i notari públic de tot el domini
del monarca.

Registre específic: 269.
Altres numeracions: Registrado de número 75, 296, 282. 366 × 600 mm.

341

1339, juny, 30. Barcelona

Trasllat del document anterior.

Datum Barchinone pridie kalendas iulii anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo nono.

Gil Pere de Buysan, escrivà reial, notari públic per tot el domini
del monarca.
Trasllat de 10 d’octubre de 1343. Ramon de Bruguera, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona, nét de Jaume de Monells, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 701.
L’original portava segell de plom. Altres numeracions: Registrado de número
79, 319, 306. 454 × 396 mm.
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342

1339, juliol, 11. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Pere III del privilegi concedit pel rei
Jaume II a Barcelona, el 28 de maig de 1315, a favor dels jurats,
consellers i Universitat de Girona, pel qual aprovava l’elecció
de dos prohoms que s’ocupessin de les obres públiques de la
ciutat en vies, places i clavegueres, i ordenava al batlle que
executés, complís i fes complir les disposicions dels esmentats
prohoms.

Datum Barchinona quinto idus iulii anno Domini millesimo
CCC tricesimo nono.

Registre específic: 270.
Altres numeracions: Registrado de número 73, 297. 225 × 496 mm.

343

1339, juliol, 27

Àpoca atorgada per Vidal de Bosc, de Santa [...], a favor de [...],
mercader de Girona, en la qual reconeix que ha rebut 50 sous
barcelonesos de tern que eren part de [...] sous que aquest havia
llegat a les germanes de l’atorgant per raó del seu maridatge, així
com 50 sous de la mateixa moneda que eren part de 150 sous
que na Caterina, esposa difunta de l’esmentat mercader, havia
deixat a les germanes amb la mateixa finalitat.

Actum est hoc sexto kalendas augusti anno Domini M CCC XXX
nono.

Guillem Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 271.
Altres numeracions: 298, 284. 125 × 272 mm.

344

1339, agost, 7

Àpoca atorgada per Brunissenda, filla del difunt Ramon de Morrofred,
de Palol de Revardit, a favor de Pere Escaler, sagristà de l’església
de Cornellà, com a marmessor testamentari de Francesca, esposa
difunta del mercader de Girona Berenguer Joan d’Angelats, en
la qual reconeix que ha rebut 55 sous barcelonesos de tern que
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li devia del salari com a serventa dels difunts durant l’any passat
i que havia vençut el mes de juliol.

Actum est hoc VII idus augusti anno Domini millesimo CCC
XXX nono.

Guillem Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 272.
Altres numeracions: 299, 285. 156 × 271 mm.

345

1339, agost, 29

Capitulacions matrimonials de Bonanada, germana de Pere Ferrer,
pellisser de Girona, fill del difunt Ferrer Venrell, de Girona, amb
Pere Blanc, fill de Bernat Blanc, també difunt, de Girona. Pere
Ferrer dóna a la seva germana 350 sous barcelonesos per raó
de les esposalles i en concepte d’heretat i llegítima paterna i
materna. Si moria sense fills, 310 sous haurien de tornar als
donants o a qui aquests disposessin i la resta quedaria a la seva
disposició. Bonanada ho constitueix en dot del seu espòs i Pere
Blanc aporta una quantitat equivalent dels seus béns en concepte
de donació propter nuptias amb unes condicions semblants.
Tindrien els béns conjuntament i a la mort de tots dos passarien
als fills. Si Bonanada moria primer sense fills, l’espòs tindria dret
a rebre 20 sous del dot, ella disposaria dels altres 20, i la resta
tornaria als donants.

Actum est hoc quarto kalendas septembris anno Domini mille-
simo [trescentesimo tricesimo nono].

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 274.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 301, 286. 309 × 222 mm.

346

1339, agost, 29

Debitori firmat per Pere Ferrer, pellisser de Girona, fill del difunt
Ferrer Venrell, de Girona, a favor de Pere Blanc, fill de Bernat
Blanc, difunt de Girona. Reconeix que li deu 350 sous bar-
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celonesos de tern pel dot de Bonanada, germana de l’atorgant
i esposa de l’esmentat Pere Blanc. Li pagarà 250 sous al cap de
quatre anys de la signatura del document i la resta passats cinc
anys.

Actum est hoc quarto kalendas septembris anno Domini
millesimo CCC tricesimo nono.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 273.
Altres numeracions: 300, 288. 196 × 246 mm.

347

1339, agost, 31

Àpoca atorgada per Pere Ferrer, fill del difunt Ferrer Venrell, de Girona,
a favor de Mateva, esposa de Bernat Blanc, difunt de Girona; de
Pere, fill seu, de Girona, i de Joan Blanc, de Camprodon, germà
de l’esmentada Mateva, en la qual reconeix que ha rebut 120 sous
barcelonesos de tern per raó del dot de Cília, la seva esposa, filla
de Mateva.

Actum est hoc pridie kalendas septembris anno Domini M CCC
tricesimo nono.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 275.
Altres numeracions: 302, 287. 171 × 223 mm.

348

1339, setembre, 6

Reconeixement de comanda atorgat per Guillem de Margarida, de
la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes, i Pere de Vila-
mala de Mont, el jove, de la parròquia de Santa Maria de les
Encies de la Vall d’Hostoles. Reconeixen que han rebut 32 sous
barcelonesos de tern de Pere, fill de Pere d’Illa, present, i de
Guillem de Ventayollo, absent, ambdós de la parròquia de
Santa Maria d’Anglès, i prometen tornar-los quan els els
demanin.

Segueix àpoca.
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Actum est hoc octavo idus septembris anno Domini millesimo
CCC tricesimo nono.

Bonanat Ballester, notari públic de Santa Maria d’Amer.

Registres específics: 276 i 277.
Altres numeracions: 303, 289. 198 × 240 mm.

349

1339, desembre, 6. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III a petició dels jurats i homes bons
de la ciutat de Girona en el qual concedeix que cap diputat,
comissari, delegat reial o el seu procurador general no pugui, en
el termini de vint anys a partir de la data d’atorgament, fer
requeriments de crims o delictes a la ciutat, ni castigar-los ni
imposar penes pecuniàries i que aquesta funció només la puguin
tenir els jutges ordinaris de la ciutat i vegueria de Girona, com
era costum. Permetia, però, que el procurador general, el sots-
gerent a Catalunya i el batlle general de Catalunya, personalment
i no per altres, coneguessin les penes i les fessin complir i que
l’esmentat batlle pogués demanar i exigir els drets reials i altres
drets que pertocaven al seu ofici a la ciutat i vegueria. D’altra
banda, el mateix rei, el seu procurador general o el sotsgerent
podrien delegar jutge o jutges en les seves causes feudals o
jurisdiccionals i, en cas que els oficials de Girona fossin sos-
pitosos, podrien delegar en un jurisperit, amb la condició que
fos de Girona. A més, ni el rei ni els seus oficials no podrien
treure de la batllia i vegueria de Girona cap ciutadà o habitant
de Girona o vegueria detingut per crim, delicte o pena civil o
criminal comès dins d’aquests termes i només podrien procedir
contra ells a l’esmentada batllia i vegueria, llevat si es tractava
de crims de falsificació de moneda, heretgia, crim de lesa majestat
o sodomia. Es prenen aquestes mesures per evitar les opressions,
danys i greuges que alguns comissaris i delegats enviats per
investigar delictes causaven a les persones i béns dels habitants
de la ciutat i vegueria de Girona.

Datum Barchinone VIII idus decembris anno Domini millessimo
trecentesimo tricesimo nono.

Registre específic: 278.
Altres numeracions: Registrado de número 74, 304, 290. 286 × 390 mm.
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350

1339, desembre, 8. Barcelona

Provisió del rei Pere III adreçada al batlle de Girona o al seu
lloctinent en la qual li ordenava que no impedís les obres al
llit de l’Onyar, promogudes per Ferrer de Lillet, batlle general
de Catalunya, malgrat la seva carta de 27 de juliol de 1339.
Ferrer de Lillet, per manament reial i en augment dels drets del
monarca, pretenia construir i establir taules en emfiteusi a cens
anual però els jurats i sobreposats d’obres s’hi havien oposat
perquè consideraven que lesionava els drets reials. El rei ma-
na als jurats que revoquin les penes imposades. Tanmateix, dóna
plena vigència al privilegi d’elecció de sobreposats atorgat pel
seu avi Jaume i confirmat i ampliat per ell mateix l’11 de juliol
de 1339. Ordena al batlle que l’observi i el faci observar sense
que això representi cap minva o augment de dret per a la ciutat
i els sobreposats.

Datum Barchinone VI idus decembris anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo nono.

Trasllat d’1 de març de 1340. Ramon de Bruguera, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona, autoritzat per Jaume de Monells, jutge ordinari de la ciutat
i batllia de Girona.

Registre específic: 279.
Altres numeracions: Registrado de número 77, 305, 291. 380 × 373 mm.

351

1340, abril, 1

Establiment emfitèutic atorgat per Bernat de Valls, clergue obtentor
del benefici fundat a l’església de Sant Feliu de Girona per Ar-
nau de Planes, sagristà segon de l’esmentada església, difunt, a
favor de Guillem Esteve, de Marroc, parròquia de Vilablareix, d’u-
na feixa de terra amb riba. A migdia, afronta amb la riera de
Marroc i a occident i cerç, amb l’honor de Pere Hospital. Se salva
el dret del benefici quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe i un cens anual de 3 sous barcelonesos
per Nadal.

Actum est hoc kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC
quadragesimo.
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Pere Maçanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 777.
Carta partida per ABC. 318 × 313 mm.

352

1340, novembre, 7

Venda en dret de violari atorgada per Pere Cardonets, ciutadà de Girona
i porter reial, a favor de Francesc de Perer, boter de Girona, dels
drets que li corresponen en l’ofici de signar les bótes amb què
es porta el vi a la ciutat i les mesures de blat, vi i oli. Li pertany
per cessió atorgada per Arnau Alió, ciutadà de Girona, el qual
al seu torn, el tenia en dret de violari per assignació reial, segons
document de 16 de juny de 1338 confirmat pels reis Alfons i Pere.
El comprador tindrà el control de les esmentades mesures i rebrà
un salari pel seu treball. El preu de la cessió és de 750 sous de
moneda barcelonesa.

Segueix àpoca.

Actum est hoc VII idus novembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registres específics: 467 i 468.
Altres numeracions: Registrado de número 100, 324. 476 × 449 mm.

353

1340, desembre, 10. Barcelona

Aprovació atorgada pel rei Pere III de diversos arbitris que els síndics
de les universitats de Catalunya li havien proposat a les Corts
Generals de Catalunya, celebrades a Barcelona l’1 de juliol d’en-
guany, a canvi de la concessió d’ajut monetari per armar vint
galeres per a la guerra contra el rei del Marroc. S’imposaven sobre
els grans, fleques i forns, el vi, la carn, el bestiar, les vendes de
censos i censals, les fustes obrades, els teixits i les espècies o
mercaderies en general, especificades en el cos del document.
Mana al seu procurador general, lloctinent, veguers i altres oficials
que ho observin.
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Acta fuerint hec in palatio domini regis civitatis Barchinone
die dominica quod computabatur quarto idus decembris anno
Domini millesimo trecentesimo quadragesimo.

Ramon Ferrer, notari public per tota la terra i domini del rei.

Registre específic: 812.
Altres numeracions: Registrado de número 98, 310. 734 × 580 mm.

354

1340, desembre, 10. Barcelona

Concessió d’imposicions per tres anys, a comptar des del dia que
l’acordin, feta pel rei Pere III, a favor de la ciutat de Girona,
d’acord amb els capítols aprovats per ell mateix a canvi de l’ajuda
monetària per proveir les galeres per la guerra contra el rei del
Marroc. Aquest ajut li fou concedit per Bernat de Bordils, doctor
en lleis, i Bernat de Banyoles, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona, juntament amb altres ciutats i viles de
Catalunya (Ramon Ferrer, notari públic per tot el domini reial).
Mana als seus procuradors, veguers, batlles, curials, justícies i
altres oficials que s’atinguin al contingut d’aquesta concessió i
que prestin als jurats l’auxili necessari.

Datum Barchinone quarto idus decembris anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo.

Registre específic: 824.
Altres numeracions: 309. 244 × 473 mm.

355

1340, desembre, 10. Barcelona

Concessió d’imposicions per tres anys, a comptar des del dia que
l’acordin, feta pel rei Pere III, a favor de la ciutat de Girona,
d’acord amb els capítols aprovats per ell mateix, a canvi de l’ajuda
monetària per proveir les galeres per la guerra contra el rei del
Marroc. Aquest ajut li fou concedit per Bernat de Bordils, doctor
en lleis, i Bernat de Banyoles, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona, juntament amb altres ciutats i viles de
Catalunya (Ramon Ferrer, notari públic per tot el domini reial).
Mana als seus procuradors, veguers, batlles, curials, justícies i
altres oficials que s’atinguin al contingut d’aquesta concessió i
que prestin als jurats l’auxili necessari.
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Datum Barchinone quarto idus decembris anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo.

Trasllat de 19 de juny de 1341. Ramon de Bruguera, notari públic per
autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 827.
Altres numeracions: 308, 299, Registrado de número 99. 261 × 326 mm.

356

1341

Àpoca atorgada per Arnau Ombald, ciutadà de Barcelona, adminis-
trador elegit pels síndics de les ciutats i viles de Catalunya per
organitzar l’armada concedida al rei contra el rei del Marroc, a
favor de Jaume de Bell-lloc, de Girona, coadministrador seu, i
de Bonanat de Tornavells, també ciutadà de Girona, en nom de
d’aquesta ciutat, en la qual reconeix que ha rebut 15.000 sous:
660 lliures, 5 sous i 3 diners de Jaume de Bell-lloc i 89 lliures,
14 sous i 9 diners de Bonanat de Tornavells, quantitat que la
Universitat havia de pagar el mes d’octubre per subvenir a les
despeses de l’esmentada armada.

Actum est hoc [...] decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Pere de [Torre], notari públic de Barcelona.

Registre específic: 830.
219 × 336 mm.

357

1341, gener, 1

Ordinacions estatuïdes pels consellers de la Universitat de Girona,
reunits en el convent dels framenors, segons costum, en les quals
estableixen que cada any, el dia en què s’escullin els jurats i obrers
de la ciutat, es triïn també tres prohoms de la ciutat, un per cada
mà, que s’encarreguin d’oir els comptes dels jurats de l’any
anterior i dels jurats d’altres anys si no havien rendit comptes
a la ciutat. Prestarien jurament en possessió del batlle i tindrien
40 sous barcelonesos de salari pel seu treball durant l’any que
exercissin el càrrec.

Die lune intitulata kalendas ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo.
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Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 778.
Inscripció: Registrat en lo libre vert en cartes CCI. 366 × 397 mm.

358

1341, gener, 4

Venda per cinc anys atorgada per Ramon Gil, de Fonollet, parròquia
de Sant Martí de Terrades, i la seva esposa Guillema, a favor
d’Ermessenda, filla del difunt Jaume Ferrer, de Sant Esteve de
Guialbes. Li ven els esplets i provinences d’una terra, anomenada
Cera Vella i situada a Sant Martí. A orient, afronta amb la terra
de Berenguer Gil; a migdia, amb la vinya de Bernat de Llac, cler-
gue del Capítol de la seu de Girona, i a occident i cerç, amb
la part que es quedaven els atorgants. El preu de la venda és
de 30 sous barcelonesos.

Actum est hoc pridie [nonas] ianuarii [anno a nativitate Domini
millessimo tricentesimo] quadragesimo.

Guillem Sanç, notari públic.

Registre específic: 3035.
Carta partida per ABC. Pergamí malmès a causa dels fongs i amb molts
forats. 336 × 270 mm.

359

1341, febrer, 12

Definició atorgada per Ermessenda, filla de Berenguer Martí i la seva
esposa Guillema, de la parròquia de Viladasens, amb consell i
voluntat del seu marit Arnau Esmeniarts, pedrer de Girona, a
favor dels seus pares, de tot el dret que pogués tenir sobre els
béns mobles i immobles paterns per raó d’heretat i llegítima,
paterna, materna i suplement. A canvi, havia rebut 1.000 sous
barcelonesos de tern i quatre canes de drap a 20 sous la cana,
que constituí en dot al seu marit per raó de matrimoni.

Actum est hoc pridie idus februarii anno Domini M CCC
quadragesimo.

Guillem Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.



286 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Registre específic: 814.
190 × 346 mm.

360

1341, maig, 5

Àpoca atorgada per Ferrer de Manresa i Arnau Ombald, ciutadans
de Barcelona; Arnau de Macina, de Cervera, i Guillem de Palau,
de Vilafranca, com a administradors de l’armada, en la qual
reconeixen que han rebut, per mà de Jaume Bell-lloc, ciutadà
de Girona, en nom dels jurats i prohoms d’aquesta ciutat, 25.000
sous que eren part de la quantitat amb què Girona havia de
contribuir a la guerra que el rei lliurava amb el Marroc.

Actum est hoc tercio nonas madii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Registre específic: 770.
196 × 216 mm.

361

1341, maig, 9

Suplicació presentada per Perpinyà Català, clergue, a Arnau, bisbe
de Girona, en el Palau Episcopal. Demana que li atorguin el
benefici instituït per Arnau, clergue difunt de Cervià, en l’església
de Santa Maria de Cervià. Per aquest motiu presenta un
instrument públic en el qual Pere Duran, batlle de Cervià,
possessor per dret de successió de l’alberg de Berenguer, batlle
difunt de Cervià i senyor útil de l’esmentat alberg, i Ramon de
Folgons, clergue obtentor d’un segon lloc presbiteral fundat per
l’esmentat Arnau, com a possessors del dret de col·lació i
presentació del benefici a què aspirava Perpinyà Català, el
consideren persona idònia, capaç i amb edat necessària per a
rebre els sagrats ordes i ocupar-lo. Havia quedat vacant per mort
de Bernat de Folgons, clergue, el qual el tenia per llegat
testamentari del seu fundador. Berenguer Caritat, clergue del
bisbat de Girona, s’hi havia oposat perquè considerava que hi
tenia més dret.

Die mercurii septimo idus madii anno Domini millesimo CCC
XL primo.
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La part on signa el notari és il·legible.

Registre específic: 1976.
Carta partida per ABC. Part inferior molt malmesa, també podria tractar-se
d’un atestat notarial. Afectat per fongs. 268 × 351 mm.

362

1341, agost, 11

Debitori firmat per Pere Pons, ciutadà de Girona, a favor de Ramon
de Peralta i Pere Belshom, drapers de Girona, en el qual reconeix
que els deu 49 sous i 4 diners pels draps que havia comprat.
Els pagarà 15 sous per Nadal i la resta per Sant Feliu de l’any
següent.

Actum est hoc tertio idus augusti anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Arnau de Pools, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona, seguint les notes rebudes pel
difunt Pere Maçanet, notari per la mateixa autoritat.

Registre específic: 829.
Altres numeracions: 300, 315. 184 × 191 mm.

363

1341, agost, 25

Capitulacions matrimonials de Guillema, filla de Guillem de Costa,
de la parròquia de Sant Miquel de Campmajor, absent, i de
Guillema, la seva esposa, amb Francesc, fill il·legítim del difunt
Pere de Malagelada, de Sant Miquel Sacot. Guillema, amb consell
i voluntat de la seva mare i de Ramon, el seu avi, aporta en
dot 150 sous barcelonesos de tern dels quals, en cas de mort
sense fills, 50 restarien a disposició del marit. Francesc, amb
consell de Pere, el seu germà, aporta, en donació propter nuptias,
150 sous més amb condicions semblants. Per garantir l’aportació
del marit i els 50 que se li haurien de retornar en cas de mort,
Guillema obliga el mig mas i els seus honors que té per Berenguer
d’Ouleda, de Granollers, quant a dues parts, i pel monestir de
Banyoles i el seu abat, quant a la tercera part, i altres béns, salvat
un violari de la seva mare i altres retencions contingudes en
l’instrument d’heretament. Si després de la mort de Guillema,
Francesc hagués de sortir del mas, els hereus d’aquella haurien
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de pagar 15 sous de la remença i la resta la pagaria ell mateix.
Signatura de Bernat d’Olleda, rector de l’església de Sant Genís
de Palafolls.

Actum est hoc octavo kalendas septembris anno domini mille-
simo CCC quadragesimo primo.

Miquel de Vilanova, escrivà.

Berenguer Olleda, rector de l’església de Sant Genís de Palafolls.

Registre específic: 772.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 315 bis. 262 × 295 mm.

364

1341, agost, 25

Duplicat de les capitulacions matrimonials anteriors.

Actum est hoc octavo kalendas septembris anno Domini mille-
simo CCC quadragesimo primo.

Miquel de Vilanova, escrivà.

Registre específic: 831.
Carta partida per ABC. 277 × 290 mm.

365

1341, setembre, 24

Renúncia de Bernat d’Alou, clergue de l’església de Sant Feliu de
Girona, a la marmessoria del difunt Bernat Estruç, ciutadà
de Girona, atesa la magnitud de la tasca que implicava l’ac-
ceptació de l’esmentat càrrec i que la meitat dels marmes-
sors ja hi havien renunciat. Ordena fer-ne dos documents
partits per ABC, un per a ell i l’altre per als marmessors del
difunt.

Actum est hoc octavo kalendas octobris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 823.
Document partit per ABC. Altres numeracions: 316. 198 × 300 mm.
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366

1341, novembre, 7

Àpoca atorgada per Pere d’Olleda, de la parròquia de Granollers, i
Berenguer d’Olleda, el seu nét, a favor de Bernat d’Olleda, clergue
de l’església de Palafolls, fill de l’atorgant, en la qual reconeixen
que han rebut 2.021 sous que corresponien, d’una banda, a la
venda de dues parts proindivises dels masos, censos, rèdits i drets
que tenien i rebien a les parròquies de Sant Martí de Campmajor,
Sant Miquel de Campmajor, Sant Feliu de Ventajol, Sant Pere
de Millars i Santa Maria de Porqueres (instrument en poder de
Francesc Simó, notari), i a la venda del mas de Fàbrega de Sant
Martí de Campmajor, que pujava 1.100 sous, de l’altra.

Actum est hoc VII idus novembris anno domini millesimo CCC
quadragesimo primo.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 811.
155 × 300 mm.

367

1341, novembre, 20

Capbreu a favor de Guillem Mallol, com a obtentor d’un dels dos
beneficis fundats a l’església de Sant Feliu de Girona per Guillem
de Planes, sagristà segon de l’esmentada església, que conté les
següents capbrevacions:

1. 1341, novembre, 20

Guerau Mateu, de Vilobí, confessa que té una feixa de terra situada
a la parròquia de Vallcanera, al lloc anomenat bosc de Busquets.
A orient, afronta amb l’honor de Ramon Malarç, senyor del castell
de Vilobí; a migdia i occident, amb l’honor d’Arnau de Bosc, de
Vallcanera, i a cerç, amb l’honor del mas Fr[...], de Vilobí. Presta
la tasca, dues parts del delme i un cens d’una gallina per Nadal
a més de terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini
directe.

Actum est hoc duodecimo kalendas decembris anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo primo.
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Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.

Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
amb testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni
Capmany, autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 884.

2. 1341, novembre, 20

Arnau de Bosc, de la parròquia de Vallcanera, se’n declara home propi
pel mas de Bosc de Vallcanera i les seves possessions. A orient,
afronta amb l’honor de Guerau Mateu, de Vilobí, i a migdia,
occident i cerç, afronta amb el bosc de l’esmentat benefici. Presta
la tasca i dues parts del delme, un cens d’una quartera de civada
segons mesura de Girona per la festa de Sant Pere i Sant Feliu,
un parell de gallines i 16 diners barcelonesos per Nadal, a més
de terços, lluïsmes, foriscapis, entrades i redempcions d’homes
i dones, i altres drets de domini directe.

Duodecimo kalendas decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.

Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
amb testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni
Capmany, autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 885.

3. 1341, novembre, 22

Joan de Cugulls i Pere Ferrer, ambdós de Santa Coloma de Farners,
admeten que tenen per aquest benefici, de manera proindivisa,
una terra part boscosa i part conreada situada a la parròquia
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de Vallcanera, al lloc anomenat Coma. A orient, afronta amb el
mas Selva de Vilobí; a migdia, amb un prat del mas Constantins
de Vallcanera; a occident, amb l’honor del mas Morera, de Santa
Coloma de Farners, i a cerç, amb l’honor de l’esmentat Joan de
Cugulls. Presta una tasca i dues parts del delme a més de terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc decimo kalendas decembris anno Domini
millessimo trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.

Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, amb
testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni Capmany,
autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge ordinari
de Girona.

Registre específic: 886.

4. 1341, novembre, 22

Joan de Cugulls i Pere Morera, ambdós de Santa Coloma de Farners,
reconeixen que tenen una peça de prat i terra de manera pro-
indivisa situada a la parròquia de Vallcanera, al lloc anomenat
prat de Busquets. A orient, afronta amb el mas Busquets de
Vallcanera; a migdia, amb el mas Xifre de Santa Coloma de
Farners; a occident, amb l’honor de Pere de Riba, de Santa
Coloma de Farners, i a cerç, part amb l’honor de Joan Cugulls
i de Pere Ferrer, part amb la casa de l’esmentat benefici i part
amb l’honor de Bernat Sasselva, de Vilobí. Presta una tasca i
dues parts del delme a més de terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe.

Actum est hoc decimo kalendas decembris anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.
Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
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amb testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni
Capmany, autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge
ordinari de Girona.

Registre específic: 887.

5. 1341, novembre, 24

Bartomeu Xifre, de la parròquia de Santa Coloma de Farners, declara
que posseeix per aquest benefici una feixa situada a la parròquia
de Vallcanera, al lloc anomenat coma Llobera, d’unes quinze
jornades de bou d’extensió. A orient i occident, afronta amb
l’honor de Guillem de Busquets, de Vallcanera; a migdia, amb
el camí que va d’Anglès a Blanes, i a cerç, amb l’honor de Joan
de Cugulls i Pere Morera, de Santa Coloma de Farners. També
posseeix una altra peça al mateix lloc, d’unes trenta jornades de
bou d’extensió. A orient, afronta amb l’honor de Guillem Moner,
de Riudarenes; a migdia i cerç, amb l’honor de Guillem de
Busquets, de Vallcanera, i a occident, amb l’honor d’aquest últim
anomenat Tremolosa i Vedellera. Presta una tasca i dues parts
del delme per cadascuna de les terres, a més de terços, lluïsmes,
foriscapis i altres drets de domini directe.

Actum est hoc octavo kalendas decembris anno domini
millesimo trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.
Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, amb
testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni Capmany,
autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge ordinari
de Girona.

Bartomeu Xifre consta en el document com a Bartholomeus Siffredi.

Registre específic: 883.

6. 1341, novembre, 24

Pere de Moladera, fill i hereu del difunt Pere de Moladera, de la
parròquia de Vallcanera, de setze anys, amb consell i voluntat
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d’Arnau Bosc, el seu sogre, se’n declara home propi pel mas
Moladera amb casa, era, clos, terres i un bosc i aulet contigus.
A orient i cerç, afronta amb l’honor del mas Busquets de Vall-
canera; a migdia, amb el torrent de Comacrosa, i a occident, amb
l’honor del mas de Calicó de Santa Coloma de Farners. També
reconeix que té un camp situat a Vallcanera, a la part inferior
de la coma d’en Bosc, el qual afronta a orient, migdia i cerç,
amb l’honor del mas Busquets; un altre camp a Vallcanera, que
afronta amb possessions del mas Busquets en totes les direccions,
i una feixa de terra a la mateixa parròquia, anomenada camp
del Molí, la qual afronta a orient, occident i cerç, amb el bosc
que té per l’esmentat benefici, i a migdia, amb l’honor del mas
Busquets. Presta una tasca i dues parts del delme, dues mitgeres
i mitja quartera d’ordi, segons mesura de Girona, per la festa
de Sant Pere i Sant Feliu, 16 diners barcelonesos per Nadal, terços,
lluïsmes, foriscapis, entrades, sortides i redempcions d’homes i
dones, intesties, eixorquies i altres drets de domini directe.

Actum est hoc octavo kalendas decembris anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.
Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, amb
testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni Capmany,
autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge ordinari
de Girona.

Registre específic: 888.

7. 1342, gener, 3

Bernat Sasselva, de Vilobí, confessa que té per l’esmentat benefici una
gran possessió de terra part boscosa i part conreada, situada a
la parròquia de Vallcanera, al lloc anomenat coma Gataleda. A
orient, afronta amb el bosc de l’esmentat benefici; a migdia, amb
els establiments que Guillem de Busquets té per l’esmentat
benefici; a occident, amb l’honor del mas Cugulls i del mas Ferrer
de Santa Coloma de Farners, i a cerç, part amb l’honor que el
declarant té pel castell de Vilobí i part amb la del mas Cugulls.
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Presta un cens anual consistent en una gallina per Carnestoltes,
una tasca i dues parts del delme, terços, lluïsmes, foriscapis i
altres drets de domini directe. Té permís per tenir-hi deu gàbies
per a conills i llebres i d’altres caixes per capturar animals a la
seva voluntat.

Actum est hoc tertio nonas ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Guillem Reig, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.
Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona amb
testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni Capmany,
autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge ordinari
de Girona.

Registre específic: 889.

8. 1343, maig, 30

Guillem de Busquets, de Vallcanera, confessa que n’és home propi pel
mas Busquets i pel mas Vives, on resideix, amb les seves pos-
sessions, ambdós situats a l’esmentada parròquia. El mas Bus-
quets compta amb cinc peces de terra. La primera, anomenada
Argila, a orient, afronta amb els boscos del mas Vives mitjançant
marge; a migdia, amb un bosc d’en Riudarenes; a occident, amb
l’honor d’en Moladera, i a cerç, amb l’honor d’en Selva. La segona,
anomenada Vinçal, afronta en totes les direccions amb l’honor
del mas Vives. La tercera, situada al lloc anomenat Croses, a
orient, afronta amb l’honor de na Gilaberta mitjançant camí; a
migdia i occident, amb l’honor de Pere de Puig, i a cerç, amb
l’honor del mas Vives. La quarta, situada al lloc anomenat Coma-
crosa, a orient i migdia, afronta amb l’honor del mas Vives; a
occident, amb l’honor de Pere de Puig, i a cerç, amb l’honor d’en
Moladera. La cinquena, un camp anomenat de Font, a orient
i migdia afronta amb l’honor del mas Vives; a occident, part amb
l’honor d’en Morera, part amb la d’en Cugulls i part amb la d’en
Xifre, de Santa Coloma de Farners, i a cerç, amb l’honor d’en
Nicolau, de Vilobí. Els habitants de l’esmentat mas són homes
propis i solius del benefici i presten entrades, eixides, intesties,
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eixorquies, redempcions d’homes i dones, un cens anual de 3
sous barcelonesos de tern i dos parells de gallines per Nadal, una
aimina de civada segons mesura vella per la festa de Sant Pere
i Sant Feliu, una tasca, dues parts del delme dels esplets i dues
parts del delme dels carnatges, terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe. El mas Vives compta amb tres peces de
terra. La primera, on habita, afronta a orient amb una feixa
anomenada Vinya, de les pertinences del mas Busquets, i a
migdia, occident i cerç, amb una altra honor del declarant de
les pertinences del mas Busquets. La segona, un camp anomenat
Giscle i puig de Sada, afronta pertot amb pertinences del mas
Busquets. La tercera, una peça anomenada coma d’en Bosc, a
orient, afronta amb una honor del declarant de les pertinences
del mas Busquets; a migdia i occident, amb l’honor d’en
Moladera, i a cerç, amb l’honor de Pere de Bosc. Per aquest mas
presta terços, lluïsmes, foriscapis i drets de domini directe i un
cens anual per Nadal de 12 diners barcelonesos de tern en
concepte d’alberga.

Actum est hoc tertio kalendas iunii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo tertio.

Ramon Viader, notari públic substitut de Bernat de Taialà, notari
públic de Girona.
Trasllat de 28 de novembre de 1545. Benet Pasqual, notari públic
per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Camp-
llong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, amb
testificació dels connotaris Gaspar Barrot i Miquel Jeroni Capmany,
autoritzat per Pere Cases, doctor en tots dos drets i jutge ordinari
de Girona.

Registre específic: 890.
En Xifre consta en el document com a en Sifre. 752 × 547 mm.

368

1342. Girona

Causa entre el domer de l’església de Salt i Bernat Martí, major de
vint anys i menor de vint-i-cinc, representat pel seu procurador,
presentada davant de Guillem Domenge, jutge de la Cúria
Episcopal, sobre el pagament de les primícies de les possessions
de l’esmentat Bernat Martí, que és sentenciada a favor del domer.
La primera part aporta com a proves la concessió feta per Pere



296 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Llorenç, Berenguer de Salt, Mateu de Salt, Bernat Barrera, Ramon
d’Artau, Pere de Camps, Pere Esteve, Pere Mut, Bernat de Camps,
Berenguer Guic, Pere de Raceres i Berenguer de Freixes, amb el
consell d’altres prohoms de la parròquia de Sant Cugat de Salt,
a favor de l’església de Sant Cugat i de Pere i Berenguer, els seus
domers, de la vintena mesura dels fruits i altres esplets per raó
de la primícia d’aquestes possessions (8 d’abril de 1209); la sen-
tència pronunciada a la causa entre Nicolau de Riba i Joan de
Grevalosa, clergues de Sant Cugat de Salt, i els marmessors i
executors testamentaris de Pere Creixell, canonge de Girona i pa-
borde de Cassà, pels censos endarrerits del mas Mort i mas
d’Escala (9 de setembre de 1316); la renúncia feta per Bernat
Nadal, comanador de l’Hospital Nou de Girona, consultats els
cònsols Ramon Malarç, Ramon de Caselles i Pere Pelegrí,
ciutadans de Girona, a l’apel·lació de la sentència dictada per
Ponç Albert, prevere del Capítol i oficial del Bisbat en la causa
moguda contra l’esmentat Hospital per Joan de Grevalosa, domer
de Sant Cugat, per raó de la primícia (26 de maig de 1321); la
qüestió moguda entre Joan Grevalosa, domer de Sant Cugat,
actuant, i Bernat Nadal, comanador de l’Hospital, defensant-se,
davant Ponç Albert, prevere del Capítol, representats pels seus
procuradors Ramon de Palau, clergue de Girona, i Bernat de
Cloper (3 d’abril de 1321); la causa entre Nicolau Riba, domer
i sagristà de l’església de Sant Cugat, i Berenguer Rossinyol, de
la parròquia de Medinyà, i Salvador Martí com a procurador seu,
presentada davant Ponç Albert, prevere del Capítol i oficial del
bisbe, per l’ofensa contra l’esmentat domer consistent en l’ob-
tenció d’una quartera de blat procedent del mas Mascardell,
mitjançant violència, del sac destinat al domer (la sentència en
la qual es confirmava l’excomunió en què havia incorregut
l’infractor segons les Constitucions Tarraconenses, 4 d’octubre
de 1324). El procurador de Bernat Martí presenta l’establiment
fet per Arnau, paborde de Sant Martí Sacosta, a Bernat de Vall-
llobera, de Palau, fill del difunt Berenguer de Vall-llobera, de
la meitat que els pertany de dos camps i vinya, un a Vilablareix,
al lloc anomenat Madrenys, i l’altre al pla de Girona, que tenen
a mitges amb Guillem de Güell i que havien comprat a Beren-
guer Frener (23 de març de 1262). Els procuradors del domer
són Mateu Rapaç i Nicolau Miró, i de Bernat Martí, Romeu
de Sitjar.

[...].



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 297

Berenguer Salon, clergue i notari de la Cúria Episcopal.

Registre específic: 1888.
Són tres pergamins cosits. Part superior en mal estat: forats i lectura difícil. Altres
numeracions: 311. 1.979 × 532 mm.

369

1342, gener, 1

Declaració emesa per la Universitat de Girona, congregada en el
convent dels framenors per a l’elecció de jurats. Amb la finalitat
d’evitar tot dubte amb relació a l’instrument fet per Jaume Comte,
notari de Girona, l’1 de gener de 1337, en el qual es fixaven els
salaris dels jurats i se’ls concedia exempció d’un comú i de talla
durant l’any d’exercici del seu càrrec, ordena que els jurats rebin
60 sous de salari i que siguin francs d’un comú, d’acord amb
l’esmentat instrument, però no els eximeix de talla.

Die martis intitulata kalendas ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo primo.

Registre específic: 488.
Altres numeracions: 305, 319. 193 × 402 mm.

370

1342, març, 15

Venda atorgada per Guillem de Puig-amalric i la seva esposa
Ermessenda, de Cervià, a favor de [...], monjo i sagristà del
monestir de Santa Maria de Cervià, d’una peça de terra situada
a la mateixa parròquia pel preu de 60 sous barcelonesos, salvant
el dret de l’esmentat monestir.

Actum est hoc idus marcii anno Domini millesimo trescentesimo
quadragesimo primo.

Guillem de Cruïlles, prior del monestir de Santa Maria de Cervià.
Guillem Mallol, prevere domer i escrivà de Cervià.

Registre específic: 484.
Mutilat per la part superior dreta. Altres numeracions: 320. 370 × 250 mm.

371

1342, maig, 1

Cessió atorgada per Pere Caraboter, de Cervià, a favor dels marmessors
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testamentaris del difunt Jeroni Bofill, hospitaler de Cervià, dels
recipients per contenir i mesurar vi i blat que té en el seu alberg,
en pagament de 170 sous barcelonesos que encara devia d’un
deute de 300 sous que havia contret amb el difunt.

Kalendas madii anno Domini millesimo trecentesimo quadra-
gesimo secundo.
Guillem Sans, notari públic de Bàscara.

Registre específic: 492.
Altres numeracions: 321. 225 × 234 mm.

372

1342, juny, 7. Barcelona

Disposició del rei Pere III en la qual, a súplica dels jurats prohoms
de la ciutat de Girona, concedeix que es puguin carregar i
descarregar vaixells al port de Sant Feliu de Guíxols, malgrat les
ordinacions reials atorgades el 16 de novembre de 1334 i
confirmades pel rei Alfons, que prohibien carregar i descarregar
vaixells en el bisbat de Girona llevat que fos als ports de Palamós
i Torroella. Els jurats havien al·legat que aquestes ordinacions
anaven contra les Constitucions de Catalunya i que perjudicaven
la ciutat de Girona i llocs circumveïns. El rei ho comunica a
Francesc Sassala, batlle general de Catalunya, i al batlle de
Tortosa.

Datum Barchinone septimo idus iunii anno Domini M CCC
quadragesimo secundo.

Jaume de Monells, jutge ordinari de la ciutat i batllia de Girona.
Trasllat de 18 de juny de 1342. Ramon de Bruguera, notari públic
per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de
Girona.

Registre específic: 703.
326 × 563 mm.

373

1342, juliol, 13

Testament de Berenguer de Santmartí, draper de Girona, en el qual
nomena com a marmessors Sibil·la de Santmartí, la seva mare;
Guillem de Santmartí, el seu germà, major de dies, draper;
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Berenguer de Riera i Ramon Guerau, ciutadans de Girona. Escull
sepultura al cementiri dels framenors de Girona en el túmul de
Guillem de Santmartí, el seu pare. Deixa diners a la Creu Major
de la seu, a la de Sant Feliu, a la de Sant Martí Sacosta i a la de
Sant Pere de Galligants perquè assisteixin al seu enterrament;
a les creus del Mercadal, Sant Nicolau, l’Hospital Nou, Santa
Eulàlia Sacosta i Sant Jaume dels Malalts; als framenors; a les
obres de la seu, Sant Feliu i Santa Clara; a les esglésies de la
seu i Sant Feliu; al convent dels predicadors, a Santa Maria del
Carmel i als mercedaris; per a maridar donzelles i als pobres.
Mana comprar tres-centes canes de drap de lli per a llençols i
cinquanta flassades de 4 sous cadascuna amb destinació a
l’Hospital Nou. Deixa diners al convent dels framenors en auxili
de la capella que el seu pare hi manà construir; a Guillem de
Santmartí, major de dies, germà seu; al seu germà homònim,
menor de dies; a Pere de Santmartí, germà seu; a Margarida,
germana seva, esposa de Jaume Calvet, ciutadà de Girona; a les
seves germanes Caterina, Francesca, Margarida i Blanca; a la seva
mare i marmessors, i per restituir el dot i escreix a la seva esposa.
Deixa 1.000 lliures a cadascun dels seus fills mascles llevat de
l’hereu i 600 lliures a cadascuna de les seves filles. Nomena com
a hereu universal el fill mascle de més edat que el sobrevisqui
i estableix l’ordre de substitució. Posat que cap fill mascle fos
hereu universal ordena instituir dos llocs presbiterals a la seu
de Girona, en els altars de Sant Joan i Sant Miquel, i deixa el
dret de patronat a l’hereu.

Tertio idus iulii anno Domini Mº [trecentesimo] qua[dragesimo]
secundo.

Arnau de Pools, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 500.
Altres numeracions: 307, 323. 682 × 615 mm.

374

1342, desembre, 2

Venda atorgada per Pere Berenguer Estruç, oriünd de Campllong i
ciutadà de Girona, i la seva esposa Auda, a favor de Ramon de
Clota, major de dies, clergue de la seu de Girona, fill del difunt
Berenguer de Clota, de la parròquia de Riudellots de la Creu. Li
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ven 100 sous de moneda barcelonesa de cens anual en franc alou
a percebre l’1 de setembre sobre quatre masos que el venedor
posseeix a la parròquia de Campllong: el mas Tavertet, tingut
per Bonanat Tavertet i la seva esposa Guillema; el mas Camp-
llonguell, tingut per Francesc Campllonguell i la seva esposa
Auronda; el mas Gotarra, tingut per Elisenda Gotarra, i el mas
Clavell, tingut per Bartomeu Clavell i la seva esposa Ermessenda,
filla dels venedors. També li ven les honors, terres, censos, agrers
i altres drets que tenen i presten Berenguer de Falgueres, de
Campllong, Martí Guerau i Guillem Julià, de Serinyà. El preu
és de 3.000 sous barcelonesos de tern, que converteixen en dot
per a Auda, la seva filla. Ramon de Sitjar, Eimeric de la Via,
Bernat de Sitjar, Guillem Sunyer, menor de dies, i Arnau de Vivers
el jove, jurisperit, tots ells ciutadans de Girona, s’erigeixen en
fidejussors. Els afectats lloen la venda i Auda, amb consentiment
del seu espòs Joan de Menterio, de Banyoles, defineix qualsevol
dret sobre l’esmentada venda.

Segueix àpoca.

Quarto nonas decembris anno Domini millesimo trecentesimo
quadragesimo secundo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registres específics: 506 i 508.

1342, desembre, 2

Capbrevació dels possessors dels masos, terres i possessions de la
venda anterior a favor de Pere Berenguer Estruç, de Camp-
llong, per tal de donar més seguretat a la venda. Els habitants
dels masos es confessen homes propis de l’esmentat Pere
Berenguer i reconeixen els censos, agrers i drets que li han
de pagar.

Actum est hoc quarto nonas decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo secundo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 507.
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1346, agost, 8

Donació atorgada per Ramon de Clota, major de dies, prevere rector
de l’altar de Sant Jaume de la seu de Girona, fill de Berenguer de
Clota, difunt de la parròquia de Riudellots de la Creu, a favor
de l’Hospital Nou de Girona, els seus pobres i de l’altar de Sant
Mateu apòstol, situat a la sala dels pobres, i en nom d’aquests,
a favor de Ramon Guerau, Arnau Rafart, Berenguer d’Espolla,
cònsols, i Bonanat d’Om, comanador de l’hospital, de 100 sous
barcelonesos de cens anual que rep l’1 de setembre, sobre els
masos Tavertet, Campllonguell, Gotarra i Clavell, de Campllong
i les seves terres, honors, possessions i pertinences, censos, tasques,
agrers, terços, lluïsmes, foriscapis, esplets, remences, intesties,
eixorquies i altres drets, i sobre totes les honors, terres, posses-
sions, censos, tasques, agrers, terços, lluïsmes i foriscapis que
prestaven Berenguer de Falgueres, de Campllong, Martí Guerau
i Guillem Julià, de Serinyà, parròquia de Campllong. Aquesta
quantitat li havia estat venuda en franc alou per Pere Berenguer
Estruç, de Campllong, i la seva esposa Auda, senyors directes
d’aquests masos, el 2 de desembre de 1342. Fa aquesta donació
perquè institueixin, a partir de l’1 de setembre, tres misses de di-
funts a l’altar esmentat, per a la salvació de les ànimes dels
difunts, la d’Arnau Adroer, difunt paborde de l’Almoina del Pa
de la Seu, i després de la seva mort, a favor de la seva i la dels
seus parents i benefactors. Si no es podien celebrar en aquest
altar, haurien de fer-se a Santa Caterina. De la resta, l’Hospital
en podria disposar lliurement. Els cònsols i comanador accepten
la donació amb certes condicions i pactes que, posat que no es
complissin, percebria el llegat l’Almoina del Pa de la Seu.

Actum est hoc sexto idus augusti anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 509.
Són quatre pergamins cosits i un fragment solt. Altres numeracions: 309. 1.105
× 630 mm.

375

1342, desembre, 12

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Girona, adminis-
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trador dels subsidis concedits al rei Pere III per les universitats,
viles, castells i altres llocs reials de Catalunya, per a l’expedició
que pensava dur a terme contra el rei de Mallorca, a favor de
Francesc de Margarit, ciutadà de Girona, com a síndic i pro-
curador de la Universitat de Girona, en la qual reconeix que ha
rebut 975 lliures barceloneses, que eren part de les 1.250 lliures
corresponents al termini del mes d’octubre passat, del total de
3.750 lliures amb què la ciutat havia de contribuir.

Pridie idus decembris anno Domini millesimo CCC quadra-
gesimo secundo.

Guerau d’Oliva, notari públic per autoritat reial per tot el domini
del monarca.

Registre específic: 473.
Altres numeracions: 326. 221 × 286 mm.

376

1343

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Barcelona, admi-
nistrador de l’ajut concedit per les ciutats i viles de Catalunya
al rei per a l’armada que organitzava contra el rei de Mallorca,
a favor de Bernat d’Hospital, canvista, i de Guillem de Costa,
mercader de Girona, com a diputats per la Universitat de Girona
per rebre i recollir aquests diners, en la qual reconeix que ha rebut
de Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, 320 lliures de
moneda barcelonesa de tern corresponents al quart pagament dels
diners amb què la Universitat de Girona havia de contribuir. Una
part l’havia rebuda personalment i l’altra la cobrà Guillem
Bisanya, ciutadà de Barcelona, en nom seu.

[...] anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tercio.

Bernat de Torre, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 495.
Altres numeracions: Registrado de número 105, 328. 238 × 242 mm.

377

1343, gener, 9

Quitança atorgada per David, jueu de Girona, a favor dels hereus
i possessors dels béns del difunt Pere Pons, ciutadà de Girona,
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que va instituir com a hereu l’Hospital Nou de Girona, i a favor
de la seva esposa Bartomeva i els seus. Els absol de tots els deutes,
préstecs, comandes, fermances i obligacions que tenien contrets
amb ell.

Actum est hoc quinto idus ianuarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo secundo.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 478.
Altres numeracions: 329. 175 × 375 mm.

378

1343, gener, 17

Reconeixement de comanda atorgat per Bernat Morati; Saurina, la
seva esposa, i Cília Morata, mare de l’esmentat Bernat, de la par-
ròquia de Caldes, a favor d’Agnès Calveta, de Llambilles, de 100
sous barcelonesos de tern. Prometen tornar-los a requeriment de
l’esmentada senyora. Per al seu pagament, obliguen tots els seus
béns.

Segueix àpoca.

Actum est hoc XVI kalendas februarii anno Domini M CCC XL
secundo.

Jaume Jalbert, notari públic per autoritat dels diputats d’Ot de
Montcada, substitut del difunt Ferrer de Riurans, notari públic de
Caldes.

Altres numeracions: 331.
255 × 252 mm.

379

1343, gener, 20

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Barcelona, admi-
nistrador de l’ajut concedit per les ciutats i llocs reials de Ca-
talunya per a l’armada contra el rei de Mallorca, a favor de Fran-
cesc Savarrés, de Girona, absent, en la qual reconeix que ha rebut
de Jaume Cavaller, canvista de Barcelona, dos pagaments de 275
lliures de moneda barcelonesa de tern, corresponents a la tercera
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part de la quantitat amb què la Universitat de Girona havia de
contribuir.

Actum est hoc tertiodecimo kalendas februarii anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo secundo.

Pere de Torre, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 480.
Altres numeracions: 330. 173 × 257 mm.

380

[1343], febrer, 13

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Barcelona, admi-
nistrador de l’ajut concedit per les ciutats a favor del rei per
organitzar una armada contra el rei de Mallorca, a favor de Bernat
de Costa, de Girona, diputat per recollir els diners procedents
d’imposicions en aquesta ciutat, en la qual reconeix que ha rebut,
de Jaume Cavaller, canvista de Barcelona, 550 [lliures] barce-
loneses corresponents a la tercera part de la quantitat de diners
concedida per la ciutat de Girona.

Idus februarii anno Domini millesimo [trecentesimo quadra-
gesimo secundo].

Pere de Torre, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 519.
Altres numeracions: 338. 175 × 283 mm.

381

1343, març, 12

Sentència arbitral dictada pel clergue de Sant Feliu de Girona Guillem
de Riba, per manament del rector de Cadaqués i jurisperit de
Girona Guillem de Bruguera, i pel canonge de la mateixa església
Guillem Ramon. Ambdós comissaris han estat nomenats per
l’abat Vidal de Blanes, amb consentiment de les parts, per
absència d’ell mateix i del canonge i paborde Guillem Venrell,
auditor triat en primer lloc per Vidal de Blanes conjuntament
amb el sagristà Guillem d’Escala. La sentència resol el litigi entre
Guillem Mallol i Ramon de Frigola, clergues obtentors dels dos
llocs presbiterals instituïts pel sagristà difunt Guillem de Planes,
per la celebració de diversos aniversaris que van instituir el
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fundador i altres successors seus com Bernat de Planes i Guillem
de Fàbrega, amb consentiment de l’abat Pere de Pontós, i Arnau
de Planes. Disposen que Ramon de Frigola i els seus successors
en el benefici han de fer cremar el ciri instituït pel clergue difunt
Pere Joan davant del cor de l’església, i la llàntia instituïda per
Guillem de Planes davant de l’altar de Sant Narcís. També han
de celebrar l’aniversari de Guillem de Planes i de comprar, com
més aviat millor, uns rèdits perpetus amb 60 lliures barceloneses
i altres diners per fer l’aniversari fundat per la difunta Savarrera;
mentrestant, el celebrarà Guillem Mallol. Guillem Mallol i els seus
successors en el benefici celebraran l’aniversari que va instituir
Pere Joan, d’acord amb el testament de Guillem de Planes, i
pagaran cada any a la pabordia de juny de Sant Feliu mig porc
canonical per raó del cens que el benefici rep en l’alou del carrer
de Vilanova de Girona, un cens de 4 sous pels censos que percep
en alous de l’esmentada pabordia situats al carrer de la Taylada
de Girona, i finalment, pagaran l’aniversari de deu preveres que
instituí el difunt Pere de Fàbrega.

Die veneris quarto idus marcii intitulata, [...] anno Domini
millesimo trecentesimo quadragesimo tertio.

Bernat Martí, clergue, notari públic substitut de Guillem Venrell,
notari públic del bisbe de Girona.

Registre específic: 1966.
Estat regular de conservació. Séc marcat a la part dreta i tinta força
esvanida. Esparracs i cosits a la part superior. 444 × 502 mm.

382

1343, març, 29. Barcelona

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Girona, administrador
juntament amb Jaume Navarra, ciutadà de Lleida, i Galceran de
Puigbacona, ciutadà de Vic, dels subsidis concedits al rei Pere III
pels síndics de les ciutats, viles i llocs reials de Catalunya per a
l’expedició contra el rei de Mallorca, a favor de Bernat d’Hospi-
tal i Guillem de Costa, ciutadans de Girona, absents, diputats per
la Universitat per rebre i recollir els diners procedents de les
imposicions llevades en aquesta ciutat, en la qual reconeix que
ha rebut de Guillem Pere Gironès, prevere de la diòcesi de Girona,
98 lliures i 10 sous de moneda barcelonesa de tern, corresponents
al segon pagament de la quantitat acordada pels síndics.
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Barchinone quarto kalendas aprilis anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo tercio.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 472.
Altres numeracions: Registrado de número 106, 332. 194 × 271 mm.

383

1343, maig, 1. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III, a súplica dels consellers i prohoms
de la Universitat de Barcelona, en el qual concedeix que no es
pugui empresonar cap ciutadà o habitant de l’esmentada ciutat,
per haver comès algun crim o delicte, en altre lloc que no sigui
la presó comuna del veguer general i que es faci amb la forma
i salari fixats pel veguer o carceller de Barcelona. Això implicaria
que cap dels oficials del rei podria tenir presó pròpia. Mana al
seu procurador general i lloctinent d’aquest, agutzils, procuradors
o delegats i als altres oficials que observin aquesta disposició.

Datum Barchinone kalendis madii anno domini millesimo
trecentesimo quadragesimo tertio.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat d’11 de juliol de 1358. Simó de Rovira, notari públic de
Barcelona per autoritat reial, amb testificació dels notaris Joan
Agustí, notari públic per tot el domini del rei, i de Jaume Gil, notari
públic de Barcelona, autoritzat per Guillem Romeu, batlle de
Barcelona, per mà de Jaume Verger, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 758.
L’original portava segell de plom. Altres numeracions: Registrado de número
82, 419. 399 × 469 mm.

384

1343, maig, 27

Heretament atorgat per Berenguer Martí, del veïnat de la Móra de
Viladasens, i Guillema, la seva esposa, a favor de Ramon, llur
fill, per raó de matrimoni. Li donen tots els seus béns i drets
mobles i immobles amb la condició que en seran senyors mentre
visquin i en tindran l’usdefruit. En cas de discòrdia, es reserven
la meitat de tots els béns i drets i, a més, un camp i una vinya
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situats al lloc anomenat Sa[...]l. A orient, afronten amb la tinença
de Pere Esmeniarts i a occident, amb la resta dels béns dels
donants. A la seva mort, tornarien a l’hereu. A més, hauria de
donar a Pere Martí, fill dels esmentats cònjuges, 500 sous
melgoresos i Guillema podria disposar en testament dels vestits
que tingués. Si el donatari moria sense fills legítims, els béns
i drets haurien de tornar als donants o als altres fills seus per
aquest ordre de successió: Pere, Guillema, esposa de Castelló
Venrell, de Viladasens; Brunissenda, esposa de Francesc Matessa,
del mateix lloc, i Ermessenda, esposa d’Arnau d’Esmeniarts,
habitant de Girona. Se salva el dot i augment per a l’esposa de
l’esmentat Ramon i 300 sous melgoresos, amb els quals podria
fer les seves voluntats.

Actum est hoc VI kalendas iunii anno Domini millesimo CCC
XL tercio.

Francesc Jaspert, notari públic del castell de Verges i els seus termes.

Registre específic: 118.
Altres numeracions: 131. 306 × 344 mm.

385

1343, juliol, 2

Reconeixement fet per Pere de Puig, draper de Girona, a favor de Pere
Cardonets, porter reial encarregat de reduir les quèsties degudes
al rei pel Call de Girona. Reconeix que ha rebut 44 peces d’or
(8 escuts i 36 rals) que li havia lliurat Vidal Cabrit, jueu de
Girona, en nom propi i de Jucef de Blanes, també jueu de Girona.
Pere de Puig les lliura a Guillem de Creixell, cavaller, per
l’absolució que aquest li havia fet d’una obligació de 105 lliures
barceloneses. Vidal Cabrit havia volgut que si el jutge ordinari
decidia que les peces no pertocaven a Pere Cardonets i li havien
de ser retornades, que fossin lliurades a Pere de Puig, en lloc seu,
d’acord amb el pacte entre Pere Cardonets i Vidal Cabrit (Ramon
Viader, notari, 27 de maig de 1343), i d’acord amb el pronunciament
fet per Ramon Coaner, jutge en un procés entre Salomó Azdai,
jueu de Girona, i Pere de Puig, a la Cort de Girona, davant de
Jaume de Monells, jutge ordinari de Girona, i continuat davant
Ramon de Copons, lloctinent i procurador reial a Catalunya, i
de Ramon Coaner, el seu assessor, i finalment davant l’esmentat
Coaner, com a jutge ordinari de Girona. Pere de Puig promet
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i convé amb Pere Cardonets que si les esmentades 44 peces
haguessin de tornar a l’esmentat Cardonets o a la persona que
aquest decidís, ho faria en el termini de tres dies després que
li ho demanessin.

Actum est hoc sexto nonas iulii anno Domini M CCC
quadragesimo tertio.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 818.
249 × 348 mm.

386

1343, juliol, 26

Àpoca atorgada per Pere Ferrer, bracer del Mercadal de Girona, a favor
de Cília, la seva esposa, en la qual reconeix que ha rebut 60 sous
barcelonesos que aquesta li havia concedit, a més del dot, en
el moment de les seves noces. En cas de mort de l’atorgant haurien
de ser retornats a l’esmentada Cília. Blanca Pintanera, de Girona,
mare de Cília, o els seus, no podrien reclamar els 40 sous
barcelonesos pels quals Pere Ferrer havia firmat debitori.

Actum est hoc VII kalendas augusti anno Domini millesimo
CCC quadragesimo tercio.

Francesc Fuià, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 477.
Altres numeracions: 335. 178 × 291 mm.

387

1343, desembre, 31

Quitança atorgada per Guillem d’Estanyol, colteller de Girona, a favor
de Berenguer Fuià, colteller de la mateixa ciutat, de tots els deutes,
préstecs, comandes, lloguers i salaris amb què li estava obligat
pel temps que va treballar amb ell com a obrer en l’ofici de
colteller.

Actum est hoc pridie kalendas ianuarii anno Domini millesimo
CCC quadragesimo tertio.
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Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 510.
Altres numeracions: 336. 152 × 230 mm.

388

1344, gener, 26

Àpoca atorgada per Romeu Sarrovira, ciutadà de Girona, administra-
dor dels subsidis per a l’armada que organitzava el rei Pere III,
concedits per les universitats, viles, castells i llocs reials de
Catalunya per a l’expedició contra el rei de Mallorca, a favor
de Bernat d’Hospital, canvista, i Guillem de Costa [...], síndics
encarregats de rebre l’esmentada col·lecta a la ciutat de Girona,
en la qual reconeix que ha rebut per mitjà de Bonanat de
Tornavells, ciutadà, 15[0] lliures de moneda barcelonesa de tern,
corresponents al quart pagament que la Universitat de Girona
havia de fer.

Actum est hoc septimo kalendas februarii anno Domini [...] tercio.

Bernat de Torre, notari públic de Barcelona.

Registre específic: 470.
Mutilat per la part dreta. Altres numeracions: 337. 243 × 263 mm.

389

1344, juny, 25

Definició atorgada per Raimunda, esposa de Joan de Vall-llosella, de
Terrades, a favor de [...] de Vall-llosella, prevere, i Bonanat d’Om,
comanador de l’Hospital Nou de Girona, com a marmessors
testamentaris de [Ramon de Vall-llosella], prevere del Mercadal
de Girona, per la qual reconeix que ha rebut, amb la seva germana
Garsendis, 150 sous que l’esmentat Ramon els havia deixat en
testament, per la seva tasca com a serventes seves fins al moment
de la mort del testador.

[Actum est hoc] VII kalendas iulii anno Domini M CCC XL
quarto.

Ramon Polverell, notari públic de Terrades.

Altres numeracions: 339. 196 × 215 mm.
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390

1344, octubre, 16

Àpoca atorgada per Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona,
a favor de Ramon de Frigola, clergue de la mateixa església,
obtentor del benefici instituït per Guillem de Planes, en la qual
reconeix que ha rebut, en diversos pagaments, una quantitat de
diners per la compra en nom d’aquest benefici, d’una casa
propietat de l’atorgant, situada al burg de Sant Feliu de Girona,
prop de la muralla de la ciutat. A orient afronta amb un carreró;
a migdia, amb una possessió del benefici fundat per Dalmau de
Garriga i amb la casa del benefici que va instituir Jaume d’Albu,
i a cerç, amb el carrer. Hi intervenen Guillem d’Escala i Francesc
Savanes, per la Taula de Canvi; Jaume de Riba, clergue; Pere de
Costa i Guillem Ramon de Vilar, canonge de Sant Feliu.

Actum est hoc septimodecimo kalendas novembris anno Domi-
ni millesimo trecentesimo quadragesimo quarto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 813.
Altres numeracions: 340. 228 × 174 mm.

391

1344, octubre, 29. Barcelona

Privilegi atorgat pel rei Pere III en el qual promet a la Universitat
de Girona que les vendes de jurisdiccions del bisbat de Girona,
fetes per aconseguir fons per a l’armada contra el rei Jaume de
Mallorca, no repercutirien contra les llibertats o privilegis de la
ciutat i que tan aviat com fos possible les redimiria i tornaria
a l’estat primigeni.

Datum Barchinone quarto kalendas novembris anno Domini
millesimo CCC XL quarto.

Registre específic: 828.
Altres numeracions: 341, Registrado de número 103. 233 × 297 mm.

392

1344, desembre, 16

Procura atorgada per Ramon Bernat, fill del difunt Ramon Bernat
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de Ravós, de la parròquia de Sant Cugat de Ravós, a favor de
Guillem de Prat, ciutadà de Girona, per tal que demani, exigeixi
i rebi els diners que li devien a la diòcesi de Girona, amb potestat
de representar-lo davant la Cúria Eclesiàstica o Cort Reial, firmar
el dret sobre els seus béns, actuar i defensar els esmentats béns
i moure totes les accions que siguin pertinents.

Actum est hoc septimodecimo kalendas ianuarii anno Domini
millesimo CCC quadragesimo quarto.

Jaume d’Argelaguer, notari públic de Barcelona per autoritat
reial.

Registre específic: 479.
216 × 220 mm.

393

1345, gener, 28

Confessió de dona pròpia atorgada per Brunissenda, filla de Vidal
de Sitjar, de la parròquia de Falgons, i esposa de Pere de Co-
ma, de la parròquia de Sant Martí de Campmajor, fill de Pere
de Coma, de la mateixa parròquia. Havia estat redimida del
domini de Guillem Galceran de Cartellà, cavaller, i Guillemoneta,
la seva esposa, per instrument de 7 de maig de 1345. Ara, amb
consentiment del seu marit, es declara dona pròpia de Bernat
d’Aulada, clergue de Palafolls, quant a dues parts, en entrar al
mas Coma per matrimoni.

Actum est hoc quinto kalendas februarii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo quinto.

Guillem de Vilar, notari públic per autoritat de l’abat de Banyoles,
substitut del venerable Bernat Fabre, notari públic de Banyoles.

Registre específic: 521.
Altres numeracions: 355. 204 × 274 mm.

394

1345, febrer, 23

Heretament atorgat per Elisenda i Berenguer Saplana, el seu ma-
rit, de la parròquia de Sant Esteve de Bruguera, a favor de
Bernat, el seu fill. Li donen el seu mas i possessions per raó
del seu matrimoni amb Elisenda, filla de Bernat de Beldia, de
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la parròquia de Santa Maria de Palau. Els donants i el do-
natari amb la seva esposa haurien de conviure en el mateix
mas però els primers es reserven el dret d’usdefruit i 100 sous
per fer testament. En cas de discòrdia, els donants disposa-
rien de la meitat dels béns. Les altres filles del matrimoni, Eli-
senda, Benvinguda i Margarida, haurien de ser dotades amb els
béns del mas i en cas de mort de l’hereu sense descendència,
els béns haurien de tornar als donants o a la filla soltera de
més edat.

Actum est hoc VII kalendas marcii anno Domini millesimo CCC
XL et quarto.

Bernat de Riba, rector de l’església de Sant Esteve de Bruguera.

Registre específic: 523.
Altres numeracions: 343. 327 × 287 mm.

395

1345, febrer, 28

Venda en subhasta pública de la lleuda de l’oli de Girona atorgada
per Bernat Bertó, com a procurador reial dels rèdits i drets del
rei a la governació de Girona. Els poders per fer aquesta venda
van ser atorgats en la carta reial de Pere III, donada a Perpinyà
el 4 de febrer de 1345, a favor de Pere Ferrer, mercader de Girona,
com a més-dient. El preu és de 5.000 sous de moneda
barcelonesa de tern, i se salva el domini directe del rei i els seus
successors quant a lluïsmes, foriscapis, dret de fadiga i dret de
retenir.

Actum est hoc pridie kalendas marcii anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo quarto.

Jaume de Soldevila, de la vila de Montblanc, notari públic per tot
el domini reial.

Registre específic: 496.
Altres numeracions: 344. 568 × 732 mm.

396

1345, juliol, 11. Perpinyà

Instrucció de la causa iniciada a instància d’Arnau de Campdaura,
de Girona, contra Guillem Moner, hostaler de Perpinyà, davant de



CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 313

Guillem Adalbert, batlle de Perpinyà pel rei d’Aragó. L’acusava
d’haver rebut catorze sarriades de fustes de teix per fer ballestes
i que només n’havia pagat sis. Guillem Moner afirmava que
només havia venut sis sarriades i que les vuit restants van ser
requisades pel rei Jaume de Mallorca en temps de guerra entre
els reis d’Aragó i Mallorca. Llop de Gorrea, Jaume de Far i Vicenç
de Santapau actuen com a auditors i s’hi interroguen Marquesa,
esposa de Bernat Barbell, aventurer; Guillem Martí, Berenguer
Terrades i Guillem mestre, sabaters; Bernat Criveller i Joan de
Paratge, faixaires; tots de Perpinyà. El document es posa en forma
pública a petició de l’esmentat Campdaura.

Actum est hoc Perpiniani undecima die mensis iulii anno
Domini millesimo tricentesimo quadragesimo quinto.

Berenguer Coloma, notari públic per autoritat reial.

Registre específic: 2926.
618 × 418 mm.

397

1345, juliol, 30. Perpinyà

Procura atorgada per Guillem Mercer, paraire de Perpinyà major de
vint-i-cinc anys, i Pere Estranya, d’Argelers, a favor de Pere
Mercer, prevere beneficiat de l’església de Sant Joan de Perpinyà,
present, i Jaume Rasedorii, de Vinçà, absent, per tal que demanin,
exigeixin, rebin i recuperin d’Arnau Martí, escrivà de Vinçà, allò
que els devia. Podria fer àpoques de pagament i si calia, estava
autoritzat a representar-los en el judici.

Quod fuit actum et laudatum Perpiniani tertio kalendas augusti
anno Domini M CCC quadragesimo quinto.

Bernat Manei, notari públic per autoritat reial.

Registre específic: 469.
Altres numeracions: 346. 404 × 233 mm.

398

1345, agost, 11. El Voló

Capbreu a favor de Bernat, abat del monestir de Sant Miquel de Cuixà,
que conté les següents capbrevacions:
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1. 1345, agost, 11. El Voló

Jaume Parat, del Voló, reconeix que té per l’esmentat monestir una
possessió situada al Voló, al lloc anomenat Al Nebosser. Afronta,
per una part, amb una tinença d’Arnau Rafí.

Acta et laudata fuerunt hec in dicto loco de Bula tertio idus
augusti anno Domini M CCC XLV.

Pere Casesnoves, notari públic del Voló per autoritat del noble Pere
de Fenollet, vescomte d’Illa.

Registre específic: 2270.

2. 1345, agost, 11. El Voló

Ramon Reig, del Voló, reconeix que té per l’esmentat monestir una
peça de terra situada al Voló, al lloc anomenat Rieres. Afronta,
per una part, amb una tinença de Bernat Benall i per una altra,
amb una peça de terra de l’atorgant. També té una altra peça,
contigua a l’anterior, que afronta amb una tinença de Bernat
Benall, amb una de Joan Joli i amb una de Ramon Bofill, del
Voló.

Acta et laudata fuerunt hec in dicto loco de Bula tertio idus
augusti anno Domini M CCC XLV.

Pere Casesnoves, notari públic del Voló per autoritat del noble Pere
de Fenollet, vescomte d’Illa.

Registre específic: 2271.
Molt mutilat. Contenia diversos capbreus i només se’n conserven dos i la clàusula
del notari del tercer. Altres numeracions: 347. 221 × 239 mm.

399

1345, agost, 22

Debitori firmat per Berenguera, vídua de Guillem de Castellar, de Sant
Pere de Galligants de Girona, a favor de Ramon de Perer, blanquer
de la mateixa parròquia. Reconeix que li deu 13 lliures bar-
celoneses de tern per la llana que li havia comprat. Es compromet
a pagar-los en els tres mesos següents. Guillem Pere Cervià,
tenderius de Girona, s’erigeix en fidejussor.

Actum est hoc undecimo kalendas septembris anno Domini
millesimo CCC quadragesimo quinto.
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Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 502.
Altres numeracions: 348. 196 × 279 mm.

400

1345, octubre, 18

Venda atorgada per Arnau Martí, de Sant Jordi Desvalls, a favor de
Pere Martí, de Viladasens, i de Bernat Martí, el seu pare, d’una
feixa de terra amb vinya i arbres situada a la parròquia de
Viladasens, al lloc anomenat la Móra, tinguda per l’Almoina del
Pa de la Seu de Girona. A orient, afronta amb l’honor dels com-
pradors mitjançant el camí; a migdia, també amb l’honor dels
compradors; a occident, amb l’honor d’Arnau Candell, i a cerç,
amb una altra feixa que el venedor té pel prior del monestir
de Santa Maria de Cervià. El preu és de 70 sous barcelonesos
i se salva el dret del paborde de l’Almoina del Pa quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, empares i altres drets i un cens per Sant
Pere i Sant Feliu a Pere de Puig, de Viladasens, consistent en
12 diners barcelonesos en auxili dels censos que presta pel seu
mas.

Actum est hoc quintodemino kalendas novembris anno Domini
millesimo CCC quadragesimo quinto.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 520.
403 × 351 mm.

401

1345, desembre, 7. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III en la qual concedeix a la ciutat de
Girona, a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat, que pugui
celebrar una fira que comenci el primer dilluns de la segona
setmana de Quaresma i tingui continuïtat durant els quinze
dies següents.

Datum Gerunde VII idus decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo quinto.



316 ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Roderic Dídac d’Alta-riba, escrivà reial i notari públic per tot el
domini del monarca.

Registre específic: 499.
Altres numeracions: 350. 286 × 395 mm.

402

1345, desembre, 8

Privilegi atorgat per Bernat Bertó, procurador reial a Girona, en nom
del rei i fent ús de la potestat concedida pel monarca per car-
ta de 28 de setembre de 1344, a favor d’Andreu de Banyoles, Jaume
de Bell-lloc, Nicolau de Campllong, Francesc de Cervià i Agustí
Berenguer, jurats de la ciutat de Girona durant l’any 1345, en
nom de l’esmentada ciutat i Universitat. Els concedeix que els
espais i llocs públics de l’areny entorn del riu Onyar, des de
l’església i monestir del Carmel i des de la font de l’Hospital Nou
de Girona fins al pont de fusta del Mercadal de Girona (a l’ex-
trem del qual, vers orient, Ramon Massot hi tenia un alberg),
i des del pont del Mercadal fins al riu Ter i Galligants, no s’hi
puguin construir albergs, taules, botigues, barraques o altres
edificis perquè aquests espais són necessaris per a ús públic i
general de la ciutat, és a dir, celebració de fires i mercats: s’hi
posen les peixateries i s’hi instal·len els paraments necessaris per
a vendre; és utilitzat per alguns oficis: els carnissers hi maten
el bestiar i els paraires hi estenen la llana, i és lloc de passeig
dels habitants de la ciutat. Respecte dels albergs, arcs, botigues,
taules i edificis ja existents no els és permès d’estendre’s vers
l’areny: des del portal situat davant l’alberg de l’hereu de Pere
de Serra, difunt, fins a l’alberg que fou de Guillem de Busquets
i ara és de Jaume Calvet, ciutadà de Girona, s’hi poden fer arcs
o pilars però no avançar més dels límits dels que ja hi ha fets
(albergs de Jaume Calvet i Alfons Xifre, jurisperit, i de Ramon
Ferrer); de la font de l’hospital fins al cap del camí o carrer
Barcelonès, s’hi permet fer arcs i edificis sempre que no s’avancin
vers l’areny més enllà dels arcs de l’edifici que construí el difunt
Ramon Albert, ciutadà de Girona; del camí o carrer Barcelonès
fins al quadre o carrer de les Savaneres, s’hi permet fer arcs o
pilars com els que ja hi ha; des de l’alberg de Guillem Guix,
ciutadà de Girona, fins a la Font Major, s’hi poden fer arcs tal
com va ser concedit a l’esmentat Guillem; de la Font Major al
pòrtic d’en Calvet, que fou del difunt Bertí, s’hi poden fer arcs
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i pilars vers l’Onyar segons la manera i mesura dels arcs i pilars
edificats en aquest lloc però sota aquests arcs i pilars no s’hi
poden fer taules o botigues que impedeixin el pas dels vianants.
Concedeix també als jurats i als seus successors en el càrrec la
imposició de penes, per pròpia autoritat i sense requeriment i
proclama del rei o oficials, a aquells que pretenguin edificar o
construir en aquests espais no permesos. A canvi, Bernat Bertó
confessa que ha rebut 1.500 sous barcelonesos de tern en nom
del rei.

Actum est hoc sexto idus decembris anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo quinto.

Confimarció i ratificació reial.
Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 483.
Alfons Xifre consta en el document com a Alfonsi Ciffredi. Inscripció: En cartes
LXXIII en lo Libre Vert. Altres numeracions: Registrado de número 81,
351. 598 × 635 mm.

403

1345, desembre, 27. Girona

Privilegi atorgat pel rei Pere III en el qual faculta Pere Cardonets,
el seu porter, per a reconèixer i signar els pesos i mesures amb
què eren mesurats els draps, gra, vi, oli i altres mercaderies a
la ciutat de Girona i en viles i llocs de domini reial de la diòcesi
de Girona. Aquesta facultat, la tenia atribuïda per establiment
fet per Ferrer de Lillet, difunt batlle general de Catalunya, i li
havia confirmat el mateix monarca. Podria escollir un o més
saigs com a substituts seus, i cessar-los. Mana als veguers, bat-
lles i oficials reials de Girona, Besalú i Camprodon, vescomtat
de Bas i altres llocs del bisbat que reconeguin els esmentats saigs,
que no els remoguin del seu càrrec fins al cap d’un trienni sense
motiu i que els prestin consell, auxili i ajuda. Això es feia per
tal d’evitar els dubtes d’alguns substituts a l’hora de rebre pesos
i mesures.

Datum Gerunde sexto kalendas ianuarii anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo quinto.

Registre específic: 515.
Altres numeracions: Registrado de número 104, 352, 334. 217 × 369 mm.
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404

1346, gener, 7. Girona

Àpoca atorgada per Guillem Cavaller, clergue de la seu, com a mar-
messor testamentari de Ramon de Trilles, difunt bracer de Girona,
a favor de Guillem de [...], clergue de Santa Eulàlia Sacosta de
Girona, el seu comarmessor, en la qual reconeix que ha rebut 100
sous barcelonesos de tern per a la celebració de misses a l’església
de la seu, tal com va ordenar el testador. També confessa que ha
rebut 15 sous que el difunt havia llegat a la Creu de la seu pels
quals ja havia fet albarà. De la present àpoca se’n fan dos
documents dividits per ABC, un per a Bonanada, esposa de
Francesc de Fàbrega, ciutadà de Girona, que havia comprat una
casa del testador, i l’altra per al marmessor, per raó de la
marmessoria.

VII idus ianuarii anno Domini millesimo CCC quadragesimo
quinto.

Francesc Simó, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 517.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 353. 168 × 281 mm.

405

1346, gener, 24

Definició atorgada per Francesca, filla de Bernat d’Hospital, ciutadà
de Girona, i de Guillema, la seva esposa difunta, a favor del seu
pare, de tots els drets sobre els béns mobles o immobles que li
puguin correspondre per raó d’heretat i llegítima paterna i
materna i per deixes de la seva mare. A canvi rep 7.000 sous
de moneda barcelonesa de tern.

Actum est hoc nono kalendas februarii anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo quinto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 493.
Força malmès, tinta esvanida. Altres numeracions: 354. 407 × 263 mm.
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406

1346, febrer, 13. Barcelona

Confirmació atorgada pel rei Pere III, a favor de la ciutat de Girona,
de no alienar les jurisdiccions de la vegueria de Girona i on
estableix que aquestes romanguin sota domini reial i que siguin
exercides pel veguer de Girona. Ho confirma per tal que la venda
als jurats i prohoms de Girona de la meitat de la jurisdicció civil
i mixt i mer imperi que tenia en els castells de Cervià i Vilobí
i parròquies de Bordils, Púbol, Juià i Bescanó no causés perjudici
als esmentats jurats i prohoms i als privilegis concedits a la ciutat
de Girona.

Datum Barchinone idus februarii anno Domini M CCC XL
quinto.

Registre específic: 494.
Altres numeracions: 338. 171 × 291 mm.

407

1346, març, 15

Àpoca atorgada per Ramon de Clota, major de dies, clergue de la seu
de Girona, a favor de Bonanat Tavertet i Guillema, la seva esposa;
Guillem Campllonguell, hereu de Bartomeu Clavell, i Elisenda
Gotarra, Berenguer de Falgueres, Martí Guerau i Guillem Julià,
de la parròquia de Campllong, en la qual reconeix que ha rebut
el pagament que li corresponia per la compra de 100 sous de
moneda barcelonesa de tern de cens anual feta a Pere Berenguer
Estruç, ciutadà de Girona, i Auda, la seva esposa. Segons el
document de venda de 2 de desembre de 1342, se li havien de
pagar dels rèdits i drets que aquestes persones prestaven a Pere
Berenguer Estruç des de l’1 de setembre de 1343 fins al 1345,
de la manera que s’hi estableix. El total d’aquests drets sumava
336 sous i 11 diners: 300 que se li devien i 36 sous i 11 diners
de despeses de la Cort Reial.

Actum est hoc idus marcii anno Domini millesimo trecentesimo
quadragesimo quinto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.
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Registre específic: 514.
Altres numeracions: 357. 534 × 557 mm.

408

1346, abril, 20

Redempció d’homes propis atorgada per Guillem Cavaller, clavari
de la seu de Girona, com a procurador d’Antoni de Galiana,
doctor en lleis, canonge de la seu de Girona i paborde de la
pabordia de juliol, segons procura de 28 de gener de 1342 en
poder del notari Pere Maçanet, a favor de Bernat Xifre i Bonanat,
el seu germà, fills de Guillem Xifre, d’Aro. A canvi, rep 30 sous
barcelonesos.

Actum est hoc duodecimo kalendas madii anno Domini mille-
simo trecentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 481.
Bernat Xifre consta en el document com a B[ernardum C]iffra i Guillem Xifre
com a Guillelmi Ciffredi. Carta partida per ABC. Altres numeracions:
358. 265 × 321 mm.

409

1346, abril, 20

Redempció d’homes propis atorgada per Guillem Cavaller, clavari
de la seu de Girona, com a procurador d’Antoni de Galiana,
doctor en lleis, canonge de la seu i paborde de la pabordia de
juliol, segons procura de 28 de gener de 1342 subscrita per Pere
Maçanet, difunt, i closa per Arnau de Pools, notari de Girona,
a favor de Bernat Xifre i Bonanat, el seu germà, fills de Guillem
Xifre, d’Aro. A canvi, rep 30 sous barcelonesos de tern.

Actum est hoc duodecimo kalendas madii anno Domini mille-
simo trecentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 503.
Bernat Xifre consta en el document com a Bernardum Ciffra i Guillem Xifre com
a Guillelmi Ciffredi. Carta partida per ABC. Altres numeracions: 359. 205
× 319 mm.
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410

1346, maig, 1. Amer

Venda atorgada per Pere de Vall, [de Sant Martí de Llémena] i la seva
esposa Bonanada, a favor de [Berenguer de Portella, de Sant Pere
de Llorà, d’una terra situada al lloc anomenat Roca], pel preu de
[30 sous barcelonesos de tern]. Se salva el dret de Bernat de Valls,
clergue establert en el benefici fundat per Arnau de Planes, clergue
difunt, en l’església de Sant Feliu de Girona, quant a terços,
lluïsmes i foriscapis, tasca del pa i vi i un cens d’adjutori als
venedors consistent en un òbol per Nadal.

Actum est hoc kalendas madii anno Domini millesimo CCC
quadragesimo sexto.

Ramon de Peradalta, escrivà jurat de l’escrivania d’Amer.
Bonanat Ba[llester], notari [públic] de Santa Maria d’Amer.

Registre específic: 516.
Altres numeracions: 360. 289 × 376 mm.

411

1346, maig, 17

Establiment emfitèutic atorgat per Bernat Eruci, clergue establert en
l’altar de Sant Maria de l’església de Salt, amb consentiment
d’Arnau, bisbe de Girona, en nom del benefici d’aquest altar, a
favor d’Arnau Ferrer, de Salt, d’un hort a Salt, prop de l’alberg
de l’esmentat Arnau. A orient, afronta amb l’honor de Berenguer
Pahissa, anomenat Boventon; a migdia, amb el camí; a occident,
amb l’honor d’en Martorell, i a cerç, amb l’honor del mas Llorenç
i del mas Barrera de Salt, mitjançant rec. Se salva el dret de l’altar
quant a terços, lluïsmes i foriscapis, empares i altres drets de
domini directe i un cens anual de 10 sous barcelonesos de tern;
5 per Sant Feliu i 5 per Nadal. L’estabibilient reconeix que ha
rebut 200 sous barcelonesos a canvi.

Actum est hoc sextodecimo kalendas iunii anno Domini mille-
ssimo trecentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.
Trasllat de 21 de juliol de 1407. Bernat de Soler, notari públic per
autoritat reial, substitut de Jaume de Campllong, notari públic de
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Girona, amb testificació dels connotaris Berenguer Rigau i Roger
de Donç.

Registre específic: 757.

1407, juliol, 13. Girona

Venda atorgada per Pere Castelló, sabater de Girona, fill de Francesc
Castelló, traginer de la mateixa ciutat, i de la seva esposa Antònia,
tots dos difunts, hereu universal de la seva mare, a favor de Joan
de Donç, jurisperit de Girona, d’una peça de terra amb entrades,
sortides, pertinences i drets que té a Salt, prop de l’alberg del difunt
Arnau Ferrer, avi del venedor, i que en l’actualitat és de Joan
Ferreres, carnisser de l’esmentada parròquia. A orient, afronta
amb una casa i peça de terra de Ramon Mut, de Salt, que fou
de Berenguer Pahissa, anomenada Boventon; a migdia, amb el
camí; a occident, amb una altra honor del comprador que fou
d’en Martorell, també de Salt, i a cerç, amb una altra honor del
comprador que li havia venut l’atorgant i que fou del mas Llorenç
i després de les propietats d’Arnau Ferrer per establiment fet per
Bernat Eruci, clergue establert a l’altar de Santa Maria a l’església
de Salt. El preu és de 15 sous barcelonesos de tern i se salva
el dret de l’esmentat altar quant a terços, lluïsmes i foriscapis,
empares i altres drets de domini directe i un cens anual de 10
sous barcelonesos de tern, 5 per Sant Feliu i 5 per Nadal. Signa
Berenguer Ferrer, clergue establert a l’altar de Santa Maria de Salt,
com a senyor.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde tertia decima iulii anno a nativitate

Domini millesimo quadringentesimo septimo.

Bernat de Soler, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Registres específics: 755 i 756.
610 × 581 mm.

412

1346, juny, 9

Testament d’Ermessenda de Serra, vídua de Vidal de Serra, de Llam-
billes, en el qual nomena com a marmessors Vicenç de Serra,
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el seu fill, i Bartomeu Ferrer, de Campllong. Escull sepultura al
cementiri de Llambilles. Fa diversos llegats pecuniaris a l’església
de Llambilles, als seus clergues i a les capelles de la parròquia.
Mana distribuir almoines de pa als pobres i deixa diners a Bernat
Ruf, el seu fillol, de Riudellots de la Selva; a Sibil·la de Morrofred,
de Llambilles, la seva fillola; a Venguda, filla seva, esposa de
Berenguer Hostaler, de Castellar; a Brunissenda i Guillema, filles
seves, i als seus marmessors. Nomena Vicenç de Serra, el seu
fill, com a hereu universal.

Actum est hoc V idus iunii anno Domini M CCC XLVI.

És còpia simple.

Registre específic: 471.
Altres numeracions: 361. 173 × 309 mm.

413

1346, agost, 8

Donació atorgada per Ramon de Clota, major d’edat, clergue de la
seu de Girona, fill del difunt Berenguer de Clota, de Riudellots
de la Creu, a favor de l’Hospital Nou de Girona i de l’altar de
Sant Mateu d’aquest hospital, situat a la sala dels pobres, i en
nom d’aquest establiment, a Ramon Guerau, Arnau Rafart i
Berenguer d’Espolla, com a cònsols, i a Bonanat d’Om, com a
comanador. Els dóna 100 sous de cens anual que rebia sobre
els masos Tavertet, Campllonguell, Gotarra i Clavell, de Campllong,
i sobre els censos, tasques, agrers, terços, lluïsmes, foriscapis,
redempcions d’homes i dones, intesties i eixorquies procedents
dels masos esmentats i altres censos i drets que Berenguer de
Falgueres, de Campllong, i Martí Guerau i Guillem Julià, de Se-
rinyà, parròquia de Campllong, prestaven a Pere Berenguer Estruç,
oriünd de la mateixa parròquia i ciutadà de Girona i a la seva
esposa Auda. Els tenia per venda de l’esmentat Pere Berenguer
el 2 de desembre de 1342. Amb aquesta quantitat, fundava tres
misses perpètues a partir de l’1 de setembre vinent. Mentre
l’atorgant visqués serien per a la salvació de l’ànima d’Arnau
Adroer, difunt paborde de l’Almoina de la Seu i, després de la
mort de l’atorgant, per a la seva pròpia i la dels seus parents.
Si hi havia interdicte o excomunió a la ciutat, s’haurien de
celebrar a l’església de Santa Caterina de l’esmentat hospital, a
porta tancada. Aquestes misses, les havia de celebrar Ramon de
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Clota, clergue, nebot de l’atorgant, mentre visqués. A la seva mort,
els cònsols i comanador de l’hospital haurien de tenir cura que
fos celebrada per un clergue de bona vida i bona conversa. Si
s’incomplien les condicions imposades pel fundador, els 100 sous
passarien a l’Almoina del Pa de la Seu, per augmentar el nombre
de dies de distribució del pa. En aquest cas, els esmentats cònsols
i comanador cedirien el document de venda del cens i els capbreus
relacionats. Els donataris accepten la donació amb les condicions
establertes. No podrien, en cap cas, vendre, cedir, permutar,
obligar, empenyorar o alienar el cens amb les servituds que hi
estaven obligades ni separar-les de l’hospital. Tampoc podrien
absoldre, definir o relaxar els homes dels esmentats masos. Pere
Berenguer i la seva esposa Auda o successors no podrien demanar
de les persones i masos esmentats cap dret de districte, ni hosts
ni cavalcades, de pau o guerra, quèsties, toltes, forces, rapinyes,
serveis forçats, ni dret de maltractar, tal com constava en el
document de venda.

Actum est hoc sexto idus augusti anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 474.
Altres numeracions: 362. 760 × 594 mm.

414

1346, novembre, 13

Divisió de béns entre Pere Adroer, de Cabanes, parròquia de Cons-
tantins, i Pere Pelegrí, de la parròquia de Sant Julià del Llor,
davant de l’escrivà jurat Ramon de Peradalta, d’una tinença de
terra que tenien de manera proindivisa, part cultivada i part erma,
situada a la parròquia de Llor, al lloc anomenat Cominals. A
orient, afronta amb la trilla del clergue de l’església de Llor i amb
l’honor de Pere Pelegrí; a migdia, amb l’honor del mas Roquet
de la parròquia de Llor; a occident, amb l’honor del mas i clergue
esmentats, i a cerç, amb l’honor de Pere Pelegrí i amb la del mas
Roquet. La part que donava vers migdia i occident seria per a Pe-
re Adroer i els seus hereus i la part vers cerç i orient per a Pere
Pelegrí i els seus. Se salva el dret de l’abat del monestir d’Amer
i de Bernat de Valls, clergue obtentor del lloc presbiteral fundat
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per Arnau de Planes en l’església de Sant Feliu de Girona, quant
a la meitat; el de Pere de Vanera, clergue d’Amer obtentor del
benefici presbiteral que Ramon de Salze, clergue difunt, va establir
en l’esmentat monestir, i el del rector de l’església de Sant Miquel
d’Amer, obtentor de l’aniversari fundat per Joan d’Olleda, clergue
difunt, quant a l’altra meitat, entre els quals es repartiria el
pagament de la tasca. A més, Pere Adroer hauria de prestar un
cens per Nadal de 2 diners, a repartir entre els esmentats senyors.

Que fuerunt acta et per dictas partes firmata et laudata [...]
die lune et anno. Die lune intitulata idus novembris anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo sexto.

Ramon de Peradalta, escrivà.

Registre específic: 501.
Carta partida per ABC. Altres numeracions: 346, 363. 227 × 423 mm.

415

1347, juny, 23

Reconeixement fet per Ramon Gironí, taverner de Girona, a favor
d’Alfons Xifre, jurisperit de Girona, absent. Reconeix que té una
paret comuna en uns albergs contigus situats al costat de l’areny
de Girona, que no pot tenir cap taula a la meitat que pertany
a l’esmentat Alfons sense la voluntat d’aquest i que les dues que
hi té, una a orient i l’altra a occident, han de ser desplaçades
a voluntat i requeriment de l’esmentat Alfons.

Actum est hoc nono kalendas iulii anno Domini M CCC XL
septimo.

Ramon Viader, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 487.
Alfons Xifre consta en el document com a Alfonso Sifre. Altres numeracions:
364. 146 × 270 mm.

416

1347, juliol, 6

Trasllat d’algunes clàusules de la venda en subhasta pública
efectuada per Bernat Bertó, com a procurador reial a la governació
de Girona, per tal de vendre fins a 1.000 sous barcelonesos de
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rendes anuals que el monarca percebia en l’esmentada governació.
El preu es destinaria a l’obra per conduir aigua del Ter al pla
de Salt i a la lluïció dels castells de Cervià i Vilobí i dels llocs
de Bordils, Púbol, Juià i Bescanó, d’acord amb dues cartes del
rei Pere III, de 27 de desembre de 1345 i 13 de febrer de 1346.
Ven a favor de Francesc Savarrés, canvista de Girona, com a
més-dient, 206 sous i 5 diners de moneda barcelonesa de tern
anuals que el rei rebia sobre diversos albergs, taules, forns i
molins de Girona i altres drets alodials. El document n’especifica
només alguns. En primer lloc, 13 sous per Sant Miquel de
setembre d’un alberg que té Ramon Urgellès, ciutadà de Girona,
situat a la Cort Reial. A orient, afronta amb l’alberg de Berenguer
Company, pintor; a migdia, amb el carrer i amb els albergs d’en
Benoyr i d’en Colobran, i a occident i cerç, amb el carrer. En
segon lloc, 13 sous per Nadal, d’un alberg que Berenguer Com-
pany té a la Cort Reial. A orient, afronta amb l’alberg de l’esposa
de Pere de Cases; a migdia, amb el carrer i amb l’alberg d’en
Colobran; a occident, amb l’alberg de Ramon Urgellès, i a cerç,
amb el d’en Palau. En tercer lloc, 2 sous per Nadal sobre una
taula i el seu pati que Bonanat Celrà, mercader de Girona, té
a l’areny de Girona. A orient, afronta amb la muralla de la ciu-
tat; a migdia, amb les taules d’en Rufí; a occident, amb el camí,
i a cerç, amb les taules de Jaume de Torre. En quart lloc, 3 sous
i 4 diners per Nadal de Ramon Venguí, per un alberg que Guillem
Ramon de Serres té al Mercadal. A orient i migdia, afronta amb
els carrers; a occident, amb l’alberg d’en Rapayochs, i a cerç,
amb un alberg de Guillem Ramon de Serres. El preu de la venda
és de 190 lliures de moneda barcelonesa de tern.

Sexto idus iulii anno Domini millesimo trecentesimo quadra-
gesimo septimo.

Jaume Comte, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.
Trasllat de 4 de setembre de 1365. Ramon Gil, notari públic per
autoritat reial, autoritzat per Pere Comte, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 2084.

1358, agost, 23. Girona

Trasllat de la venda en subhasta pública atorgada per Guillem Bayer,
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ciutadà de Girona, i Pere Sacosta, conseller reial, com a
procuradors del rei Pere III i com a administradors de l’infant
Joan, primogènit, duc de Girona i comte de Cervera, segons
instrument donat a Barcelona el 25 de juny de 1358. El motiu
de la venda és obtenir diners per pagar la compra que el rei havia
fet a Jaume de Far dels castells i llocs de Coaner i Torroella,
vegueria del Bages, amb la finalitat d’unir-los a la ciutat de
Manresa, pel preu de 110.000 sous barcelonesos. Venen a favor
de Ramon Venguí, ciutadà de Girona, com a més-dient, en lliure
i franc alou, 156 sous barcelonesos de cens anual i altres drets
de domini directe que percebien sobre diversos albergs situats
al Mercadal de Girona. En primer lloc, 15 sous sobre un alberg
de l’hereu de Pere de Soler, sabater difunt. A orient, afronta amb
l’alberg d’Antoni Puiggalí, carnisser; a migdia, amb el carrer; a
occident, amb l’alberg de Francesca, esposa de Francesc Lluquès,
moner, i a cerç, amb l’honor de l’hereu de Francesc Gornall,
ciutadà de Girona difunt. En segon lloc, 10 sous sobre un alberg
de l’hereu de Berenguer Dogal, fuster difunt. A orient, i migdia
afronta amb els carrers, i a occident i cerç, amb l’alberg d’Anto-
ni Puiggalí. En tercer lloc, 10 sous sobre un alberg de l’hereu
de Bartomeva, esposa de Bonanat Llarder, carnisser. A orient,
afronta amb l’alberg de Francesc Torroella, peixater; a migdia,
amb el carrer, i a occident i cerç, part amb l’església del Mer-
cadal i el seu cementiri i part amb l’alberg de Pere de Closella,
mercer. En quart lloc, 12 sous de moneda barcelonesa sobre una
part de l’alberg de Bernat Joan, taverner. A orient, afronta amb
l’alberg de Francesc Boix, espaser; a migdia, part amb l’alberg
de Nicolau de Puig, sabater, i part amb el de Brunissenda, espo-
sa de l’esmentat Bernat; a occident, part amb l’alberg de Bernat
Joan mitjançant parets i part amb el de Pere de Closella, i a cerç,
part amb el carrer, part amb l’alberg d’Arnau Xifre, pedrer, i part
amb el de Ramon Sassala, sabater. En cinquè lloc, 18 sous de
cens sobre un alberg de Francesc Boix, espaser. A orient, afronta
part amb l’alberg de Maria, esposa de Bartomeu de Llebrers, saig
del veguer, i part amb el de Bonanat Dalmell, draper; a migdia,
amb el carrer; a occident, amb l’alberg de Nicolau de Puig, sabater,
i a cerç, amb l’alberg d’Arnau Xifre. En sisè lloc, 6 sous sobre
un alberg de Bonanat Dalmell. A orient, afronta amb l’alberg de
Romia, esposa de Francesc Torroella; a migdia, amb el carrer;
a occident, amb l’alberg de Francesc Boix, i a cerç, amb l’alberg
d’Alamanda, vídua de Francesc de Terrers, sabater. En setè lloc,
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6 sous sobre un alberg de Maria, esposa de Bartomeu de Llebrers.
A orient, afronta amb un carreró; a migdia, amb l’alberg de Romia,
esposa de Francesc Torroella; a occident, amb l’alberg de Bonanat
Dalmell, i a cerç, amb l’alberg d’Alamanda, vídua de Francesc
de Terrers. En vuitè lloc, 10 sous sobre un alberg de Romia, espo-
sa de Francesc Torroella. A orient, afronta part amb l’alberg de
Nicolau Janoer, fuster, i part amb un carreró; a migdia, amb
el carrer; a occident, amb l’alberg de Bonanat Dalmell, i a cerç,
amb l’alberg de Maria, esposa de Bartomeu de Llebrers. En novè
lloc, 10 sous sobre l’alberg de Nicolau Janoer. A orient i migdia,
afronta amb els carrers; a occident, part amb l’alberg de Romia,
esposa de Francesc Torroella, i part amb un carreró; i a cerç,
amb l’alberg de Pere de Serra, causídic. En desè lloc, 12 sous
sobre l’alberg d’Alamanda, esposa de Francesc de Terrers. A orient,
afronta part amb l’alberg d’Andreu Guerau, draper, i part amb
un carreró; a migdia, part amb l’alberg de Maria, esposa de
Bartomeu de Llebrers, i part amb el de Bonanat Dalmell; a
occident, amb l’alberg de Ramon Sassala, i a cerç, part amb
el carrer i part amb l’alberg de Ramon Sassala. En onzè lloc,
12 sous sobre un alberg d’Arnau Xifre, pedrer. A orient, afronta
amb l’alberg de Ramon Sassala; a migdia, amb l’alberg de Bernat
Joan i una entrada d’aquest; a occident, amb l’alberg de Pere
de Closella i una entrada d’aquest; i a cerç, amb el carrer. En
dotzè lloc, 20 sous sobre l’alberg de Pere de Closella. A orient,
afronta amb l’alberg d’Arnau Xifre mitjançant una entrada; a
migdia, part amb l’alberg de Francesc Torroella i part amb el de
Bernat Joan; a occident, amb l’honor de l’hereu de Bartomeva,
esposa de Bonanat Llarder, i a cerç, amb el carrer. En tretzè lloc,
un cens per un alberg de Francesc Torroella. A orient, afronta
amb l’alberg de Bernat Joan; a migdia, amb el carrer; a occi-
dent, amb el de l’hereu de Bartomeva, esposa de Bonanat Llarder,
i a cerç, part amb l’alberg de Pere de Closella i part amb el de
Bernat Cirer, difunt. A part, també li ven un diner de cens,
anomenat de breu, i la meitat dels terços, lluïsmes, foriscapis
i qualsevol altre dret del rei sobre els albergs esmentats. El preu
és de 30 lliures barceloneses de tern.

Gerunde vicesima tercia die augusti anno a nativitate Domini
millesimo trescentesimo quinquagesimo octavo.

Bartomeu Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà, notari públic de Girona.
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Trasllat de 4 de setembre de 1365. Ramon Gil, autoritzat per Pere
Comte, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 2085.
Arnau Xifre consta en el document com a Arnaldi Siffredi, Arnaldi Siffre i Arnaldi
Guiffre.

1358, octubre, 7. Barcelona

Lloació atorgada pel rei Pere III, en nom propi i en el del seu fill
primogènit, duc de Girona i comte de Cervera, de les vendes
realitzades pels seus procuradors Pere Sacosta, conseller reial, i
Guillem Bayer, ciutadà de Girona, per obtenir diners per pagar
a Jaume de Far la compra dels castells de Coaner i Torroella,
vegueria del Bages (procura donada a Barcelona el 25 de juny
de 1358), a favor de Ramon Venguí, ciutadà; Guillem de Vinyoles,
jurisperit; Berenguer de Queixàs, draper; Pere Madrens, peixater;
Guillem de Queixàs, draper, i Pere Sifre, draper, tots ells de
Girona. Els havien venut censos i altres drets sobre diversos
albergs i taules de domini reial, situades a Girona.

Barchinone septima die octobris anno a nativitate Domini
millesimo trescentesimo quinquagesimo octavo.

Francesc Desgual, escrivà reial.

Trasllat de 4 de setembre de 1365. Ramon Gil, autoritzat per Pere
Comte, jutge ordinari de Girona.

Registre específic: 2086.

1365, juliol, 12. Girona

Àpoca atorgada per Guillem de Vinyoles, jurisperit, ciutadà de Girona,
a favor d’Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, per
manament de Pere Comte, doctor en lleis i jutge ordinari de
Girona, amb consentiment i voluntat de Ramon Venguí, ciutadà
de Girona, com a tutor de Caterina, la seva néta, filla i hereva de
Guillem Venguí, jurisperit, ciutadà de Girona difunt, en la qual
reconeix que ha rebut 44 lliures barceloneses de tern que Ramon
Venguí devia a l’atorgant com a tutor de l’esmentada Caterina
(debitori de 28 de setembre de 1359 subscrit per Bartomeu Vives,
notari de Girona). Anaven destinades a pagar les 240 lliures que
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aquest tutor havia de donar a Agnès, vídua de Guillem Venguí,
en retorn del dot i altres drets. Per poder procedir al pagament
de les esmentades 44 lliures, Ramon Venguí havia venut diversos
censals a Arnau de Roca: 15 sous barcelonesos de tern de cens
anual que l’esmentada pupil·la rebia per Nadal sobre una casa
de l’hereu de Pere Soler, difunt sabater de Girona, situada al
Mercadal de Girona; 25 sous de cens anual que Caterina rebia
cada any d’una casa que fou del difunt Antoni de Puiggalí,
taverner de Girona, situada també al Mercadal, i 10 sous de cens
anual que rebia sobre la casa de na Roga, situada al mateix lloc,
i altres censos i domini directe que pogués tenir sobre aquestes
i altres cases situades al Mercadal, segons constava en el
document de venda del mateix dia en poder de Ramon Gil, notari
de Girona.

Quod fuit actum Gerunde [...] duodecima die iulii anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong i Francesc de Santmartí, notaris públics de Girona.

Registre específic: 2219.

1365, juliol, 30. Girona

Àpoca atorgada per Bernat de Prat, de Besalú, com a procurador
d’Agnès, la seva muller, que havia estat esposa de Guillem Venguí,
difunt jurisperit de Girona, (procura subscrita per Bartomeu
Sirvent, notari substitut de Bernat Cavaller, notari públic de
Besalú), a favor d’Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona.
Reconeix que ha rebut 189 lliures i 10 sous que el jutge havia
adjudicat a Agnès per raó del dot i altres drets que li pertocaven,
per manament de Pere Comte, jutge ordinari de Girona, i amb
consentiment de Ramon Venguí, ciutadà de Girona, com a tutor
de la seva néta Caterina, hereva de Guillem Venguí. Procedien
de 240 lliures de la venda atorgada a Arnau de Roca d’uns censos
sobre unes cases situades al Mercadal de Girona.

Quod fuit actum Gerunde [...] tricesima die iulii anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2075.
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1365, agost, 16. Girona

Capbreu a favor d’Arnau de Roca, clergue de l’església de Sant Feliu
de Girona, obtentor del benefici que Pere de Vanera, difunt, va
instituir en el monestir d’Amer, senyor de la propietat que es
capbreva per compra a Ramon Venguí el 12 de juliol de 1365,
que conté les següents capbrevacions:

1. 1365, agost, 16. Girona

Francesc Boix, espaser de Girona, reconeix que posseeix per l’esmentat
clergue un alberg situat al Mercadal de Girona. A orient, afronta
part amb l’alberg de Maria, esposa de Bartomeu de Llebrers, saig
de Girona difunt, i part amb l’alberg de Bonanat Dalmell, draper;
a migdia, amb el carrer; a occident, amb l’alberg de Nicolau de
Puig, sabater, i a cerç, part amb l’alberg de Ramon de Sala, sabater,
i part amb el d’Arnau Xifre, pedrer de Girona. Paga un cens de
185 sous barcelonesos de tern per Nadal i terços, lluïsmes, empares,
fadigues, fermances i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2082.
Arnau Xifre consta en el document com a Arnaldi Ciffredi.

2. 1365, agost, 16. Girona

Caterina, esposa de Bonanat Dalmell, amb consentiment i voluntat
del seu marit, declara que posseeix un alberg situat al Mercadal
de Girona, que li vengué Maria, filla de Bernat de Devesa, paraire,
i la seva esposa Margarida. A orient, afronta amb el carrer; a
migdia, amb l’alberg de Romia, esposa de Francesc Torroella,
peixater; a occident, amb l’alberg de l’esmentat Bonanat, el seu
marit, i a cerç, amb l’alberg de na Terrers. Presta un cens anual
per Nadal de 6 sous barcelonesos de tern i terços, lluïsmes,
empares, fadigues, fermances i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2081.
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3. 1365, agost, 16. Girona

Bonanat Dalmell, draper de Girona, reconeix que té per l’esmentat
clergue un alberg situat al Mercadal de Girona. A orient, afronta
amb l’alberg de Romia, esposa de Francesc Torroella, peixater,
i amb el de Caterina, esposa de l’esmentat Bonanat; a migdia,
amb la plaça i el carrer; a occident, amb l’alberg de Francesc
Boix, espaser de Girona, i a cerç, amb l’alberg d’Alamanda,
esposa de Francesc de Terrers, sabater de Girona difunt. Presta
un cens de 6 sous barcelonesos de tern per Nadal i terços,
lluïsmes, empares, fadigues, fermances i altres drets de domini
directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2080.

4. 1365, agost, 16. Girona

Romia, esposa de Francesc Torroella, peixater de Girona, admet que
té per l’esmentat clergue un alberg situat al Mercadal de Girona.
A orient, afronta amb l’alberg de Nicolau Janoer, fuster de Giro-
na, i amb un carreró; a migdia, amb el carrer; a occident, amb
l’alberg de Bonanat Dalmell, draper, i a cerç, amb l’alberg que
fou de Maria, esposa de Bartomeu de Llebrers, saig de Girona
difunt. Presta un cens anual per Nadal de 10 sous barcelonesos
de tern i terços, lluïsmes, empares, fadigues, fermances i altres
drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2079.

5. 1365, agost, 16. Girona

Nicolau Janoer, fuster de Girona, confessa que té per l’esmentat cler-
gue un alberg al Mercadal de Girona. A orient i migdia, afronta
amb la plaça i les vies públiques; a occident, amb un carreró
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i amb l’alberg de Romia, esposa de Francesc Torroella, peixater
de Girona, i a cerç, amb l’alberg de Pere Serra, causídic de Girona.
Presta un cens de 10 sous barcelonesos de tern per Nadal i terços,
lluïsmes, foriscapis, empares, fadigues i dret de retenció i altres
drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini M CCC sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2078.

6. 1365, agost, 16. Girona

Francesca, filla de Berenguer Dogal, de Vilobí, i esposa de Ramon
Lloret, sabater de Girona, amb consens i voluntat del seu marit,
reconeix que té per l’esmentat clergue un alberg situat al Mercadal
de Girona. A orient i migdia, afronta amb els carrers públics;
a occident, amb l’alberg que fou de Pere Alou, sabater difunt del
Mercadal, i a cerç, amb l’alberg de l’hereu d’Antoni Puiggalí,
taverner de Girona difunt. Presta un cens per Nadal de 10 sous
barcelonesos i terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fadigues i
altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2076.

7. 1365, agost, 26. Girona

Ferrer de Segurioles i Andreu Guerau, ciutadans de Girona, i Guillem
Codina, domer de l’església de Vilallonga, com a marmessors
d’Antoni Puiggalí, taverner de Girona difunt (testament de 24 de
gener de 1362 en poder de Ramon de Peradalta, notari de Girona),
i Bonanada, la seva vídua, declaren que posseeixen per l’esmentat
clergue un alberg situat al Mercadal de Girona. A orient i migdia,
afronta amb els carrers públics; a occident, part amb l’alberg que
fou de na Roga i ara és de Francesca, filla de Berenguer Dogal,
de Vilobí, i esposa de Ramon Lloret, sabater de Girona, part amb
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un altre alberg de l’esmentat Antoni, que ara posseeix Bonanada
Argileta per raó de llegat, i part amb l’alberg de l’hereu de Bernat
d’Escala, ciutadà de Girona difunt, i a cerç, amb un alberg que
fou de l’esmentat Antoni i que va deixar a Francesc Puiggalí. Presten
un cens de 25 sous barcelonesos de tern per Nadal i terços, lluïsmes,
foriscapis, empares, fadigues i altres drets de domini directe.

Actum est hoc Gerunde vicesima sexta die augusti anno a
nativitate Domini millesimo trescentesimo sexsagesimo quinto.

Ramon Gil.

Registre específic: 2077.

8. 1374, abril, 5. Girona

Angelina, filla i hereva de Pere de Soler, també anomenat Rapayochs,
sabater de Girona difunt, i esposa de Bartomeu Letir, teixidor
de Girona, reconeix que té per l’esmentat benefici un alberg situat
al Mercadal de Girona, a prop del molinar. A orient, afronta amb
l’alberg de l’hereu del difunt Antoni de Puiggalí, carnisser de
Girona, que havia estat del també difunt Guillem Ramon de Serra,
taverner de Girona; a migdia, amb el carrer; a occident, amb
l’alberg del marit de l’esmentada Angelina i que fou de Francesca,
esposa de Francesc Lluquès, moner, i filla del difunt Bernat
Cervià, moner de Girona, i a cerç, amb l’alberg de Francesc de
Guarnall, ciutadà de Girona, que fou del difunt Francesc
d’Escala, ciutadà de Girona. Presta 3 sous barcelonesos de tern
per Nadal per l’alberg capbrevat, 12 sous que Arnau de Roca havia
venut a Arnau de Puig, també anomenat Tabuxer, de Girona,
el dia de Nadal (Ramon Gil, notari, 15 de juliol de 1365), i que
aquest havia deixat per un aniversari a l’esmentada església, i
terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fermances i altres drets de
domini directe.

Actum est hoc Gerunde quinta die aprilis anno a nativitate
Domini millesimo trescentesimo septuagesimo quarto.

Ramon Gil, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaspert de
Campllong, notari públic de Girona.

Registre específic: 2083.
Són sis pergamins cosits. Falta el primer pergamí, que anava cosit per la part
superior. Altres numeracions: 366 bis. 3.488 × 630 mm.
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417

1347, setembre, 22

Àpoca atorgada per Huguet Andreu, de Mata, parròquia de Viladasens,
Pere, el seu fill, i la seva esposa Elisenda, a favor de Pere de Puig-
devall i Pere Amat, de Vilabenç, parròquia de Viladasens, pabordes
de la confraria de l’altar de Sant Martí situat a la capella de Sant
Martí de la Móra, absents, en la qual reconeixen que han rebut
45 sous barcelonesos de tern per raó de la venda perpètua a l’obra
de la confraria de 2 sous barcelonesos de cens sobre dues feixes
de terra alodials que els atorgants tenien a l’esmentada parròquia.

Actum est hoc decimo kalendas octobris anno Domini millesimo
CCC quadragesimo septimo.

Jaume Tresfort, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Taialà notari públic de Girona.

Registre específic: 524.
Altres numeracions: 370. 166 × 343 mm.

418

1348

Testament d’Arnau de Cigiis, mercader de Girona. Nomena com a
marmessors, entre altres, [...] Verdera i Guillem de Padró. Fa lle-
gats al convent dels predicadors de Girona, on vol ser enterrat,
per a misses, i a d’altres esglésies de l’esmentada ciutat. Deixa
diners per a l’obra de l’església del Mercadal i als seus marmessors,
fills i filles. Nomena Arnau, el seu fill, com a hereu universal.
Si moria, el substituirien els altres fills; si tots eren morts, deixaria
els seus béns als pobres vergonyants i per dotar donzelles verges.
En aquest últim cas, la distribució hauria de ser feta pels mar-
messors, amb coneixement de dos o tres prohoms i del jutge
ordinari de Girona, als quals assignava un salari per la seva feina.
A més, deixa diners per a Arnau i Berenguer, fills de Guillem,
germà del testador, i a Joan i Caterina, fills de Pere, també germà
del testador, si és que eren vius.

La part on figura la datació és il·legible.

Ramon de Bruguera, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Registre específic: 2638.
Falta bona part de la meitat esquerra. Tinta molt esvanida. 515 × 543 mm.
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