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Convé parar atenció al desenrotllament d* les

reunion* que «* celebraren al llarg del period« tcaporal

estudiat t1). Ens centraré« específic»aent en les reunion*

de cort » fins a la que se celebrà el 1537, per diverses

raons, però bàsicaaent pel fet que ja haurea assolit

l'objectiu principal d'aquest apariat: conèixer, en el

•arc de cada reunió, els greuges sentenciat«. Una dada no

pot ser «enystinguda: l'evolució posterior dels greugec

de cort no varia substancialment a partir de la réunie de

1542, sinó que, en el «illor dels casos, agreuja les

tendències que aniré« detectant fins aleshores, fet que

ens excusa, creien, de continuar l'estudi detingut de

cada una de le« assemblees posteriors, ja que he«

comprovat que no vindria a »odíficur »ubstancialaent les

línies d'evolució apuntades (7).

P«r • tot MUMI «portat Uwe IM da du crenol6f i<iu«a €* l'iawwtari a«

é* cort 4*t f«M «oiMfsiitM 4* J K», «U bor« t «l Mi« a» IMS ff r

•ft i MM, IM l» ewptotat. «t «»c«u. •* notict*« procadwt«

«**it»M l»»«it«ri«; é» eSSBt M «JIÍ, {"MMf« p«» « i*Mtatl i* i*S Cort«

* MM to». IM SIÍM eftivmit» «• 1'Mtwli 4* ta éuummiHit M. «t feé M hM »«i·i

•v*>»c'« 4'«n« «KyMtct* «l ««M* u t.«. *t v« •«* .aooryoraéM •! t« »t •!!* oo

cor i« -»on ^»r confirmer !•* ••»·v«r·cton& f»t»«.

fli



f -"-:.".>•• -. ':• t-r- ?
• f „• " • * - . '.-..">*'.:•.* -, '. • " ~ •

Cert <*• Barcelona <*• 1503 (*}

•avia estat convocada el 22 d« febrer per al 10 da

•arç d« dit »n?. Aquesta cort, la proposició d* ia qual

e« llegí el 20 d'abril, a« celebri en «1 aonestir dels

Frares »enors d« Barcelona i ea llicencià, seabla, el 28

de novembre del »ite ix any.

La importància de la reunió, dintre del cliaa

produït pel conflicte aab França i per la situació

bèl·lica a Nàpols, ve justificada per 1*interès del

Principat (no sola»ent de celebrar cort, sine) de jurar

r o» a successora la infanta Joana i t ««bé el seu a*rit

1*infant Felip, tl donatiu que la "ort concedí ascendia a

200,000 lliures barceloneses (*), que permetrien dt pagar

els »ou» de 100 hones d'arme», 200 gen«ts, aés els sou«

de capitans, |»eons i altres necessitats de guerra, les

rié.- aaittéfMJa*: Afia, m, Mrte« •;

* ««art. «t; aijjtar ACA. C, IM«. ACÁ, i. SS§ (a***** 01

«JiJ, "faut* pM> « i'tatuat «a laa e«rta .,.", p, if, a« tneui «al

tmmííàmr ¿MM«/], tl vol«• ACÁ. C, HM tfa*fJeJi cant« «MMMVMeié di vara«

-•far»«t a a«uaata ccrl fp, a«,, §tmifM «tonat• par paraona* éa I'aataaMt

ai litar (f.ISl-il·l, **a M MBM-ial «a av«:licactatia «a irau* » 1 e»

dicaanuaania fat par tal 4'lnfonwr l'a«taaa«t atiitar 4a 1 li~*aii-13*S (f.

lit IMl, 1 alguna aaaala ó* la v**»Í*Íé «a nnainaaiiit 4a pro«*I4»r<i «f, 12»-

135 1 Mt}, aatra d'»itraa. com ara aantAnelaa. p, a«., f. ift aa I 204 ••}. m

i. t. it. t., tMM, rimoLm / PBM, £M t*tw «... p. MT-JJJ.

I, ¡¡»tort« et tm ¡»ttilrcí*! .... Vil <1M3) , p. Í1«-I14.

im ...» p. Uf-*»,

•àm ..., nî (1MÏ). p JPt-U« «i

IIS
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qua!«, «n part, provindrlcn d'un fogatge «ñire • », i 10

«* per hoa* i p«r toe (*).

t-t noanrnà 1« coais«ió del» provisor« d* greugei «1

di« it d« Julie! {*), el« qualo( qumn se suspengué i« cort

per un període d* t re» mesos, reberen potestat per

continuar coneixent d* 1«« recla»*cion» (7). Pora-n

nomenat n, per pert del »onarca, Pere, bisbe d'Urgell,

cancell*;-, Jeroni Aiban^ll, doctor en drets, regent la

citncel leria, Romeu àmmt t Francesc Franc, Joan Lionc, Joan

Gualbe», Simó Clariana de Serra, doctor* «n dret«,

conseller* d«i rei; i t elegit» per 1* cort general, pel

braç eclesiàstic» Btreng' »r, bisbe ds Girona, Jau»e

fi leí la, de la s*u de Barcelona» Francesc Soler» d«

ll·irJa, degans, doctors en decrets; per l*es«,aswnt

•i li tar, don Pedro Montcada, Gucrau Guardiola, cavaller,

doctor er* llei», Berenguer Pegwera» donzell; i per

l'«»ta»«nt reial, Galceran Estrada, ciutadà d« imrcelc ,»§

Francesc Pa«t«rt I Pere Boix, doctor« «n ll»is (*). La

composició dels eetxe Beabres qtae formen la '-omissió no

és» en aquest cas, paritaria -co» aco«tu»ava a 1er- entre

«K, c, UM, r. tif-üfv «t nsr . i»).

k« IM cert** . . , , ». itt. tal p •••»r «w ««MM ff«t -«•*• *i«

y·t·« «• «i f«« «BMpciMBi- at- tel »«r »Jtr« COM <»• la

•U §rwfMi *l gml pair, mm •***. «oi «o·cwt·r I* í t »»ei* «•«• iMMtel

«• te «*t« 4* tlicÉMis «• U

* 461, «i, HM«. «, f . 1-ï.
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•l rti» i** en t* ***t & l* cort, fu« en té nou; però »f

que és, pel que f* als nomenats pel« ertament».

proporción«J (f).

Ço» «e *«PI 1«« eo»i»«ion« de 1« cort -i de«

d'aquevt punt d« v i «ta el« provisor« de greuge« en «on,

tan «oi», une »anife«tació B, s- solien «er designades par

•olucionar question« concretes, tant «i eren de caire

regular (l*J( coa »i eren de cair« irregular (n); e«

•ovien entre l'elecció de persone» i dignitats que ja

»avien ocupat el càrrec en d'altre« oca»ion» -per llur

experiència o categoría- i el renové1 lament dels

désignât» -per donar aé« «arge de participació a

determinat» as»i atent»- (u). Quatre del« provisor« ja ho

havien estat en la cort de Barcelona de 1493;

concretament, Pere, t i»b* d'Urgell, i Francesc Franc, per

la part reial» i Jauste Fuella i don Pedro Montcada, per

la part estament«! t 1 3).

I<M aaaAaaiana sa la cort ganara1 aco*tua»n m Mr e*«a*4tiiláaa

raaaavt* ai •BI·U·CI· t projomonulvMit raapwta alt aataaMMa; ». •*•, si *te

*!• •i·tt·· P»T la cor», *>• p«r c«o« br«v, •> MI »dn aow, tr*a; «te.

14 P. •»., *1* h«btlit*4or(, «1« provtK.r« «• §r*niM, *1* ertfM^er« I

•Uboratfor« A« coMtituclwM, t ft«* i tot al|un ultr* 4*1* «fiel* i carr*«* a«

!• »rt.

11 f, •».. !•• aafcaiMEat par a avlwel·Naf· problr««« ocaatoocl* e puntual«.

13 OUatr, Xa «Oft «MMMJ .... f. llJ-ni; "rroc«tftaM»t« . . . " . p. ¿4-*J.

tanto oonataacia «tela aro îaora áa la «art *• litt, *-. a«., sar l'ancapcataaam

*• toa aantÉBBlaa* aatra 4'altraa, aanerttiana», a» la c«ea«rvad* aia fclla

Ul-iSï «al m, * II If 1m oôaa« aa* laa akraa «a Jauae caillai a» la

biblioteca d'ftfitMilo Apvtfn, 'u»to4i«t a tan ! oren/o é*l iKeriai «* »upr«)



la aquest* wwittié »**pe©ir«i*«ii 4tt*rant»«einc

comtitucion« i va capítol de cert (u), 1* aajoria d« les

qual. rwgttlav«« «»p«ct«* d« dret procesa*!,

penitenciar.c, i d« dret privat.

A»b tot» i capítol 3? del cu-ïdern, la constitució

Statuia? « ordenaa?, recollida en les C4JPC en el tftol [12]

"De custòdia de presos» dret, y c«*rreg de carcellers, r

altres despesas de carcerats" del volua tercer, contenia

el aandat que la cort feia als provisor» de greuges per

tal que» iota jura«eiit, declaressin si en l'extracció

dels delata de la presó, després de la deliberació i

provisió del Reial Consell, calia tenir albarà del

tresorer, del lloctinent o del regent la tresoreria, i »i

s'havia u~ pagar -segons la pràctica observada-, la

declaració dels quals s'havia de servar d'aleshores ençà

IIS). El fet q\ e es tracta d'una norma de vigència

teaporal podria servir d'arguaent per airar d'explicar

que passés m. for»ar part del volua tercer de les CADC a

partir de la compilació de 1588-89. I !• precisament

1« ~— te torran II, v»g»u-n» U «toacripela i •! r*«u» M H

/ MMBMM, liatort» é9 Ja ifgiflfcióu . . . . VU (IMl), p. l iO-IM.

FRUA, Imm car t »t .,,, p, JÏO ntmé» hi fM MM br»* U«i«> r*f«rèncU.

r, III,t ,ü, i {f, 741* «tatutB, « ord«ftM. «n* IM Prov«idor» é» Crtuf*«

. r rvs«. «p*.- I» pr«Mnt Cort tepMtat*, o <**put*Ck>r«, ha jan. « «i«a t inmuta

virtut «•! junMnt p*r •!!• ^w<aéMr éiM lo MW* « *!!• ^r»fiiit,

m-, «i «n lu •xtrmctid «•!« <toUt« 4« la pr*«o, «pré« «u« MM prov«lt

«Mltkmvtiâ éêl «»yml CoaMll «T.W tit« *O*t* l«c«n te la |.r«»ô. ni*

alter* tel Th»»or«r. UtctiMnt, « •̂ •ot la Tti»«or«ri«, •

tUt pw a<iu«M. e M, lujMte it*f «it« frovvWor« InfonMt to te

pr*Uc* «w MttfMMnt M *o««tMM«a «MW», * te «tul «mat M taja a MM-W

Itt
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Aqu««t encàrrec que el rei f« «n BOB suu i de 1* cort

provisor» de greuge» »ota 1« for»« de nora« -de

constitució- ml que esdevé 1'object* de l« reclamació

SO,li del» greuges d'aquella cort, la qual é» est ínada

per la comissió, qui estableix que per Ja brevetat del

trmps (IC) de llur comissió de jutge» r. o n'ha pe rae*

tenir-ne plena informació, que »e'n faci comissió a le»

nersones coa al greuge donat per l'arquebisbe de

Tarragon« (70,î2v).

Lern sentències île 1503

Dadas.: greuges sentenciats, 94; estimats, 20 (21 X);

desestiaats, 74 (19 *).

Pel que fa a la presentació de les sfntències, hom

detecta en el volua corresponent a aquesta cort, una

certa tendència a recollir per bloca les supliese ions

presentades, els quals procedeixen, ben probablement, de

la conjunció en un sol volua de la documentació pròpia

aportada per cada un dels estaments. Amb tot, hi ha una

'* AquOTt« rapr*-Mlö, «u» «par*i> a*b UM omrta f-^itíénc.-a, M! Mrvir ymt

)u»ttflc«r *i f*t qu« •!• proveïdor« M Mit t «ne Un OR «rvu«* tetcraina* i w

Jlf«r»ixln 1« aolurió per • an »naant l «n MB* co«l»«iô t«>*t«rior, h>bltual**nt

•*• r*duI4«. Mrii tôt, devant ta MIIC* «• d«ÉM nt»« U ÉBt« -r««l- 4«

pr«**nt«ciÔ -•f·cttv·- 4*HR fr«««g« coocrwt, cal fM no d··cArt·· «1 f*t qu«

tot»« •«tM·t·· f«r«ilM tMM.< ij^ti un {MSM, «1 w> *1 priaw) MMttt

o(wld*r«bl« «IM, mà. 9» foâim «rrltwr • d»t«r*utar plMOMM, •«•

»*rio«ciiv« «oit •§• rml 1 tm§t*** *•! ftiBeimiiMi·iit i 4* l*»h«*t

d* ta teitfttaclé*

lit
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particularitat que *• diferencia del fu« éc el

coaportajient general en la majoria de 1** actuación» de

la cort. Aquesta práctica corrent consisteix a servar

l'estructura que reflecteix 1* ordre assua>it per la

realitat social coetània coa a habitual a 1*hora del

protocol (1f), de tal »añera que qualsevol activitat

relacionada »«b la vida de la cort comença passant per

l'estament eclesiàstic, després passa pel militar i, en

darrer lloc, pel reial ("). Però en aquesta ocasió

concreta, coa s'esdevé en la iaaensa majoria de quaderns

de le« sentències de greuges, la documentació no recull

les informacions per l'ordre que ho« esperaria de trobar

des d'un punt de vista apriorístic, és a dir, per aquest,

sine que l'ordenació pot -i se suposa que deu- respondre

a d'altres criteris.

El volum d'aquesta cort -que, dintre de tot,

présenta uns certs blocs- comença amb un grup de demandes

de l'estament militar (1503,1,2 a 1503,30,6V), Í continua

amb un seguit d'agents alternats o sc.ise especificació

del braç a què pertanyen -amb una forta presència

d'elements de l'estament militar, també- (1503,11,?v a

1503,47,9), més dues petición« del braç reial i un bloc

11 t. nau* IM con«id«r«ctona fataa • propocit «a U áflpwrtteeia «a 1'•»tlau·t·,

tel protocol.

Il Alai a'aaiavaiiia, par aaaapla, «n «¿taatlotu puraaaiit «a tràmit coa paita MC

obrir «l ocrrwi •tfr·ç·t • la cort gmmtml, »itfmr -«i t jutjant *1 prasIAiM ê»

mam utumml- c«rtlfic«ciuM « attrm éuomMtlMcíA, » w actuación* «a aolta

•éa »olaanltat « 'a»ort>act< mm pau« aar tractar i'iavert aal *?«att« «M

•'havU a« far al aeaaroa.

tia
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de «oí licitud« eclesiàstiques (1503,50,9v «

1503,69,10V), p»r acabar aab un grup on destaca la

presència Majoritària de 1*estaient reial.

L'ordenació, doncs, no *« cenyeix a l'ordre que

•*gue ix «1 protocol entre «1* es taisent s, sinó que sesibla

que deu provenir dels Materials d'aquells aeaorials que

devien fer cada un dels braços després d« considerar les

reclaaacions que els eren presentades i de la tasca

consegüent d'anàlisi i d'exaainació de l«s peticions, i,

si era el cas, de llur aprovació per tal que la queixa -o

les queixes- fossin presentades a la cosiissié.

L'ordre intern del volua de sentències sembla,

donc-, que no depèn ni de criteris cronològics (ço* ara

l'ordre o la data de presentació de la desanda), ni

subjectius (p. ex., tots els greuges presentats per una

•ateixa persona -física o jurídica-), ni de aatarials o

objectius (posea per cas els aotius d« greuge, llur

naturalesa o llur procedència geogràfica); ni tan sols de

criteris establerts er. funció del resultat (és a dir,

estimat, desestiaat (li), etc.), etc. Il resultat, aques+a

•añera de fer, és coherent aab la documentació

conservada, que, coa Ja he dit, considera coa una única

"sentència -individual- dintre de la mmntènci* -única,

global i col lectiva-" cada un dels capítols que

esdevenen la part dispositiva per a cada una de les

219

' à ••&



.,» V'"

'« ' ,'-i * ,,.<i , ??',-•«•'.'¡ •"" ' í '™:f* f^^fjJT^f: '',"•'",,' ' •*.'? .1 ,<'« • - . í

peticions presentad«« i acceptades (aa). No hi h« -ni

trobaré» «1 11 »rf é« tot «1 «efle- separacions (*») «utre

el* greuge« en funció del» resultat« del judici de la

comissió, el« estimats i el« deseatlasts.

Quant a la «ancra de tractar la documentació convé

precisar ara que per tal d'analitzar-lo», afí upo els

diversos tipus de greuges, temàticament (22), de »ajor a

menor, en funció del nombre de sentències que hi ha de

cada classe.

La "aMtefieia A» grauge«' -»n IM aantit global- cvn>ist«l* »n un quadern únic

f«fMt par HM vol« MJrtéseJa -*• Mnttt gramatical- but ^ Mb HM neteeté

llart« P*«"* unitari« «m, é** d'un puat é» vj«t« ••tilf·tlc, M te altra OM«

m« la condMtaació -l'addició- w on M! dlacura Cea a dir, M HM «ela oraeíd)

dala «laiMfita Mfitwita: 1 ' w»c«pv«lM«ni MMral, tot *1 a««uit d* cap/foJ« «M

fVMl«M r*da HM tf* IM M»J***, i la elátMUla -global- tf* c l tunta», »è»

l'aufant/carj«. ««tan M'M lliura la cépia a la MTMM »n«*r««aada, 1' »aeri va

hi r«produ«i( la« parta coaunaa ( l'attcapvalMant i la rlMMMi M« la par«

(central) MMcifica qu« afecta *1 aol liritant, é» m d ir . al capit«! o

tarifi·Bff 90* r*awl la a«va r*claawci«.

21 li «ta fei haurà, par«, ço» vauTM, algun*a Mrupaclon* derivad** da la

procadéMU M IM paticiona. coa> «a al caa d« laa a«Mi««a praa«ntad»a pala

haaiai da l«a Ciinuanta liancae da farplnyà »an dívartaa «erta-, o !•«

raclMSCioM dala tintorar» par l'andarroc «a IM MVM ^.opíatata. tMM da

Par?lnyà, M la cort da Hat-

Oll «dvartlr ma ala gratiga« d'M MM!« raclaMnt MB aaopra aparalxan Junta,

*i M *1 ta«t, parqué hl prava! al er 1 1 «r i otJacUti. ni an la JacMintaci6, OB

•Mia «la troba« agrupa ta ocaaiaMUiar.t. la lítate dala gtaugaa aantanciata Aal

MgJI« M po» tr«bar M ap*ndl«. titra aajMStM ooawldcracioM. axMaéa r»ala

•aaaotar «wa, «uait cal, M ha algMna neta à* ra»iaaiO eaa «a «M

iapt»rt»nt , éttl «, ilBpl««Mtt. i l ¡uitradora.

220
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L«« division« vw te f«t servir par cl»«»ificar-lo«

•en, bAsicaaent, les següents (aa): guitacion* (abraça

salaris i altre« retribución« per raó de l 'of ic i ) ,

qu*ntit»t* (êm a dir, reclamacions de quantitat in gena re

adreçades al »onarea, excloses les concessions

gracioses), deute» del reí (originats per actuacions

relacionades aab les seves tropes), gràcies del rei

(concessions de caràcter graciós), danys (bena) (és a

dir, produïts en béns no iMobles), ofici» (concedits pel

rei), detención* de nau» (eabarcacions detingudes per

oficials del aonarca), especiáis, i, finalaent, coa a

apartat residual, »11 rest (aquells que no presenten prou

casos per classificar-los en un apartat independent)•

Pel que fa a les sentències de greuges que són

estiaats, tenia els grups següents (**):

* Quantitat«*

lS03.50.fr: «1 reverend cardenal de Lleida presenta dos

greuges, l 'un sobre 6.000 florins que pretén haver prestats al rei

Joan, i i'altre, sobre una pensió del bisbat de Vic. Cos que coasts

que ja n'hi hagué sentència dictada en la cort de Sant« Anna [de

1493], resolen que han d'atenir-s'hi.

SM et ta»« praoant la 1 Mitad« «w auaoaa al f*t «w hi HM*

aao«, «i crítwi é»

cli««*lftotcl6 IM ««tat or4a«ar-loa ••sona la ar la*ra, la arlaclpal, «eau« «u»,

f p. as. , a* >la af toia} bo ha aatat aasooa al •*• aingular Éala

a.ta>.

Sa

(favorakl«) iala pMMwMMa, aa» la finalitat à« «atactax «I t

éadava a «BÉB ooaoapt«; «rlaataciA a*a f met if ara. d'altra baña«, tua la

ralacié é» laa aaa«a«etaa ta! I cum aân racwltiaaa an ai

IS1
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l'abat ai Sant tolta de Guíxols, «eta« 1'arfen t del

monestir deposat a 1«. sacristía (to 1« MU te Girona, que f M lliurat

« 1« immortal memòria éfl ral Joan o «I meu tr«aor*r. OM que consta

que DalMUi Mercader, refent la treaoreria del rei Joan, confessi

deure 6.000 soas m què «ren inclosos 4*941 sous S dinem per causa

de dit argent, M sentencia que, deis ben» del rei Jotuï, signi pagat

d« dita quant iUt, i que sifuin lliurades les provisions oportunes,

alhora que §''^ostil la f w »igui prest p*f*t atèm que oón coses

d'fsgléfÏM (> làusula que seabla aés aviat ona recomanació qu« no pas

un «anas*nt).

1S03.M.H: «s tracta de la cosissió especial feta per la cort

en la constitució Ststui«, e ordeatm, de 1503 (2S).

(: la província -eclesiàstica- de Tarragona i el bisbe

d'Elna redasen pel perjudici sobre l 'exacció del »aridatge en els

vassalls de l'església per satrisonis de filles bastardes; atesa

l'ardu ï t at de dit negoci i la brevetat del tesps de la cosissió, es

declara que es faci cosissió coa en el greuge de l'arquebisbe de

Tarragona (Z1), i que, mentrestant sigui sobresegut en l'exacció del

dit maridatge de filles il legítimes, el qual no es pugui exigir fins

que bi sigui declarat per la comissió; i si no ho feia, que no es

pugui exigir fins que sigui declarat per la Reial Audiència, oïdes

les parts

9 Dmnym*

1503,5,3: mossèn Bernat Qarius que reclama per danys causats

pel, remenees; s'argumenta que cwwt* 1» »eva intenció. En canvi,

d'altres reclamants per danys de la mateixa naturalesa, vuit dels

onse desestimats sobre un total de tretse, reben com a única resposta

dels previsors que "no en consta el contingut", o "no en consta la

is

M
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intenció" ("). Però Í« sentència 4« B. dari«s especifica «ne hi ha

«M Mff^cl« ¿refini del aonarca que destina 6.000 lliure« per ala

daanificats, 1 et 11 reconeix «1 dr«t fa* té ml que ¡t tocar*

d'aqueata quantitat 90*0 seran diitriLiTfoi. lla provi sors M

refereixen « la MBtiaeJa «rèitm! _• CuadaJup* {»), dada «1 21-abr-

1486 pel aonarca; aés concretament, al »eu capítol 21, que regula la

quantitat que han d« pagar «la rwwnca* pel» danya que han cauaat

(«•).

1S03.SST10: el blab« à« Barcelona, »obre ia destrucció dels

bena d« Miquel Joan d« Sant Raaon per part d'un agutzil del rei en el

pa i au de dit biabe; »tea* la i nun i tat d« dit palau, es declara que

la df*tru€-ié d« dita béns sigui cancel lada.

lM3.B7r14: ela cònaols i defenedor de la «ercaderia presenten

queixa de Gaspar Despè», per danys que pretenen injustaaent per p^rt

d« dit lespès, esaent virrei 4« Sicília. Coa que DO éa feta

liquidació ni adjudicació de les coses adjudicades [= al legades], es

dec] ara qi-f el rei sigui uuplicat, i ea cos*t a la Reial Audiència la

liquidació i la taxació de dites causes, citat dit Despès aab lletres

subsidiàries, i, feta la liquidació, que el rei sani fer execució de

dita quantitat.

• Chacal**

lMlfti,g: aossèn Benet Perpinyà, prevere, reclaaa per un

censal sobre la batilia general de Catalunya perquè al·lega que fa

aolt de teaps q«« no li és pagat, i cost que coast« de sa intenció, ea

declara que és greuge de cort, alhora que s'especifica que sigui

" P. M., 1SÖ3.2.I, « IMS.IS,««. O «w "M «mat* «n* n'tagi »«tal perjudicat

pel rai Mi pel« MM oficial«-, en «a iMS.tt.fv.

tt n 3CA9C, 11,4.11,2 (f.ÍW-im, i t«M -*n c««t«lla- •• VI

»litori» .... p. iif-aiS.

10 te X**C, I I .4 ,13 .J (f. Ill), li M V1CSMS. iittoràm .... p. Mt, M

«1 f M]:

"I II.- ... » par toM, M «fJa* «MÉSSM* lo» éitu W"* * *U", *
mtimfmcttó a»lm éitm «MBV «i* àiï* mmyor», 0 m «J**** êimâtimê* m
malt* Jlwa* »arc«lon»M» f . . . J IM «pati« p*cc*iJ*.» mtj»» ám poMU- m I» T»ul»
é» Im C í ut* t à» tercwJon*. furyti mili pmMÉM fi*» eiftfttuUm **tr» lo* tttm
ifaaniflcat« «»i, mögt*!» f»r nóa »*rí ait * pro*fit".
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p*f«f * IG» ea*M esptcialfent obligades m dit ceasal, i vjue l i

siguin expedides U« ll«tf*s 1 provisions oportunes,

îluitiift' *•!•« Oorné», sobre un censal qu« rep sobre U

tetilla general. Atès que a la cort et taita Anna hi »entenc i aren a

favori M declara que dita sentencia sigui executada per tote» le»

pen» i on» a «11 degude» «tea de dita »entenc i a i per le» corregude» dea

d'a'eshores (3l), albora que ae »uplica a sa Maje» ta t que MA i

expedir U» provision» oportune».

lS03tMrlS: la ciutat d* Barcelona reclaaa le» pensions de dos

cersal», l'un venut a la ciutat pel tresorer general de la aeaòria

del rei Alfons, de pensió anual de 27.500 sous i preu de propietat de

2?. SW) lliures, oblijant-hi 1*» rendes de la batí lia general

(contracte fet el 03~ag-1429, confiraació del rei Alfons el 25-ag-

1429); l'altre venut per la aeaÒria del rei Joan a la ciutat, de

pénalo anual de S. 880 »ous i de preu de 12.100 lliure» (fet el 28-

gen-1460). Ço» que cons í* de la intenció de dita ciutat, e» declara

que sigui pagada de totea lea pension» degudes de dit* censal« de la

bat Ilia, en i »öftre totea les rendes obligades i dels Mas del rei

Alfons, i taabé déla béns del rei Jorn (").

t Jurisdicción!*

UMfiiTi: aossèn Joan d 'Argentóla presenta una queixa contra

Joan Lobets, agutzil reial, pretenent que fou tret de la possessió

del castell i t era* dels Falcons {") contra Constitucions. Cos que

als previsors con« t a que dit agutzil, en l'execució d'una sentència

reial -obtinguda per Francesc d'Argensola- s'excedí er el sodé de

l'execució, declaren que és greuge de cort i condeanen 1' agutí il a

11 JMpMta fór*ul« ••**«Indrà l'tubltti·l. Sol«« prMXtrt co« « punt te ntmremt*

la teta fin«! te i« cert e te la proaNil«acio te la »Mtténtta, ai n'hl ta.

b'aquaata mm»rm jiiaéaii Mtllavadaa la« ou«« r «un i on* aab !•• altr*«, cada eop

«M «'actua la jtiriadlcciö par part tel« provaI*>--a.

S2 * qui ha te aar pasnt prlMr te IM raute* te la tetilla, at la cîutat

e ala oficial« raíala, al* provlaora raaarvan m»J»r teJlfcaracitf axplic

la «»lai Awdlèocla, m la «ual >a panja plat aokca lit* aalaria.

Si
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restituir-1'hi Í pagar-lTn el» dany«, per a 1« liquids16 dels quals

« la B*U1 Audiència.

: «1 OMfcwr de U Ora«»» M ela«« del governador del

Bassalle, el qual diu k« composai w hoae que era prts en poder »en;

atia que «1 jo ve mador no ha e»tat alt i que el caabrer s'ha alegrat

d* la coaissió d« la causa, a 'ordena que el canceller, de part del

rei, faci coaissió de dita cau »a a •ira·r Sisó Clariana í a aisser

Vicenç Orrit, perquè susàriaaent i de pla hi facin justícia.

: Bossen Joan de Peguera presenta un greuge per la

jurisdicció criminal del castell de B«aor« i Casserres. Atesa la

brevetat del teaps, es declara que es faci cosí ss ió cos en el greuge

de l'arquebisbe de Tarragona (M).

* ¡fact atesara psdrs*

150a.l8f5: Joan Per« Cruïlles, a qui nan deses t i sa t una petició

(1 §03, 18, 5) per danys causats pels reswnces, obté el reconeixeaent,

atès que consta de sa intenció, del dret que té de la sesura de la

l̂ dra d* Girona, segons al lega per contracte d« la bati lia general.

Es declara que li sigui pagat el que li és degut i expedides les

lletres executòries oportunes.

t Segrest*

: el cardenal de Salera presenta una reclaaacié pel

sefrest posat pel rei en 1' abad: a de Banyoles, de la qual dit

cardenal té provisió, i desuna que aquell signi revocat. Se'n decret*

la revocació.

• Ofici,*

1M3.M.1&W aisser Joan Pasqual, en nos propi i en no« de

tenet Pasqual ("), fill seu, dmana Ica quantitats contingudes en

al bar ans expedits pel swstre racional m favor d'm Jaus» Sala, sencr

de dies, per les quals pretén fa« empenyorat per la bona »esAria del

r«i Alfons l'ofici d'obrer mt^or d« Is palaus d«l reí i l'ofici d«

veedor d« IM galeres i fustes è§ res», la resol que, coa «H« const«

~ ».

19 t« «t t*«i M tm WVHMM« **2«M»1*; •! Mr«« hi ta U corréelo,

ftf
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tat la intenció é« tota do«, tflts ofici« hagin de MI

r«atitttïta per MI Najaatat ala actor«.

«0'altra**

«1 Web» de Barcelona (a qui es desea t i »at ei

greuge 53,10) presenta una petició «ubre la rendició de coaptes déla

executo*-« teataa*ntario, però, atèc que no a« n'ha pogut fer complia»

exaainació pel poc leap« de la coa i »a ió, «a proi.jncia que el

cancel 1er i oit« el biabe, el veguer de Barcelona o ela procuradora

fiacala de llur» corta, faci juaticia expedita.

ela heretera de la Viladall« í de la volta d'en

Torre (**), aobre lea doñea publique« que viuen en la preaent ciutat

que hagin d'eatar-ae en dit« lloc«. Ea declara que «igui aanet ala

oficiala reial* de la preaent ciutat i altre« que «ervin le«

constitucions i privilegi« «obre això, »ota le« penea allí

contingudes.

* imperials*

1S03.2ST6: aoaaèn Francesc Page« deaana leí escrivanies del

governador, del veguer i del batlle de Perpinyà, establertes pel rei

Joan a en Joan Pagès, avi seu, vice-canceller. Cam que per brevetat

del te«ps no s'h» pogut fer plena examined ó de dita causa ni

»pel lar el* qui ea dtuen ape¡ lar, es declara i proveeix que el

canceller, en noa del rei, faci coaissió (a ell aattix, al b í «be de

Girona, a »isser Jeroni Albanell, a aisser Joan de Cualbe«, a ai««er

Guerau Guardiola i a aiaser Galceran Estrada) perqué dina do« Beao«

hagi d'exaainar i declarar aquest greuge (S7). La aeva deciaié, coa

MÍ es tracté« d'una decisió presa per tota ela previsors, taabé

tindrà la força d'un acte dt cort (M).

1503.70r12: l'arquebisbe de Tarriigona preaenta quatre greuges,

el priaer aobre la insaculació, refirent i ofici de dita ciutat; el

aegon, referent a cridea f*te« pel veguer; el tercer, aobre aigües,

M Mfe aquMt« éM topònUï« m'miummm •!• bor««Ui "oficial«" é* la clalat é»

tarc«loM; *^M-M l« locclttMcl« M VUROLM, t* *àé* gmtaétmm . . . . 9,

122-123 i M,

A«***t apartat flgur* *«crU ml •srt· tfto

lo ton ni« qu« n'hi tefl un« 4*ciaté (>,>«« «r lor.
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sèquies t »ol ins; i «l iü»rtt sobr« agutsUs qo* porUn bastó. Co«
qoe w> s'aaa pogut inttmir pltnaant dint el tomi* dt la com i u ió,

es dtelMW «M «l c*i»c«ll«r, per part d« I r»Í» faci comissió (a «i
mateix, al bisbe d« Girona, a «isaer Jtroni Albaocil, A aisaer JAUB«
Filella, a «i»««r Joan Looch, a nisacr Joan é» Gualb*«, a «iaser Joaa
Ckiardiola i a «oasèa Galceran letrada) p-¿r tal que dina do» aesos
hagin é« declarar-hi; le« vuit persones han de jurar. Llur decisió

tindrà valor d'act« de cort.

Aproximació

Dels vint greuge« considerats es t imat« , troben ( J > ) ,

que, de« de l 'òptica drls resultats, s 'har es t imat : un

manament , una revocació de segrest, una cancel lacio,

quatre reclamacions de quantitats, dues restitucions, una

liquidació i tc.xació que ha de fer la Reial Audiència,

dues sentències de greuges de la cort de Santa Anna de

14^3, un reconeixement de dret, i set casos (una tercera

part dels e s t i m a t s ) que encara necessiten d 'una major

e x a m i n n c i ó i es remeten a una comissió -de composició

diferent segons els rasos- la qual actua per delegació

(*« ) .

Una a.iàlisi dels resultats de la sentència de la

cort de 1503 ens mostra, doncs, que en el« pronunciaments

ta a«UMt apartat, «i M *1 focua priuclp«! d'tiit*r*s et corall tul*. p9t !••

MMeaciM pr*via*»nt MlvccloiMd««, tavM •• fmrm at «fie ió, «a funció é» llur

contingut, • !•• •••t·Mci·· aju« t»*»*tlmun r«rl«a«rlon» i «on ittoorporad««. on

•1» correspon, •! twit.

V, fufr» r «part« t «MlflM • 1« provista i»

•p« *1 faint -•» prtncl»! i«a«l*s«tk«-

êvliHM ictAria **6 !•• condición«

ff?
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domin* Im tendència a declfcrar «obre dret« (o •itu·cion·)

que no es tradueixen necessàriament «a una determinada

«liant itat de diner (41). Aque»t fora el cas de le«

declaración« (4i) de la revocació del segrest de 1'abadía

de Banyoles (59,10v); de le« restitución« de la possessió

del castell dels falcons (29,8) i dels oficis d'obrer

eajor dels palaus del rei i de v« sdor de les galeres i

fastes de resis (89,15v); de* la cancel lacio de la

destrucció dels béns en el palau episcopal; del

reconeixement del dret de la mesura de la pedra de Girona

(19,5); o del curiós manament (per l'amplitud de l'abast,

per l'evidència del mandat, i per la reiteració del

contingut) adreçat ala oficiáis reials a propòsit del

greuge sobre dones públiques (68 12).

Un altre bloc de resolucions consisteix en la

remissió de la delegació de la decisió, mitjançant el

nomenament -normalment en mans del vice-canceller que ho

fa de part del rei- d'una nova comissió força més reduïda

que no la dels provisor». Dels exemples que tenim, no

totes les comissions delegades que es nomenen són iguals,

sinó que, ert funció d'algun criteri -que no queda prou

ben explicat, probablement l'oportunitat o la complexitat

del cas- són formades por un nombre variable de membres,

que va des d'una persona, el mateix vice-canceller

«i

ü

16 4*1

Wem m pet team 4* MM«ttar «M», «n

h»*«r l'ante«) «u* •• <x>ov«rtl« «n une

«i «w U

.. hi

16 «contai».



(14,10) (°); o de dUMM, «l»**r Simó Clariana 1 aisser

Vicenç Orrit, del Reial Con»*U. (52,9v); a lea *i« (25,6)

(44); o j¿ult (70,12v; 90,1«; 91,16; 92,16v).

Le« dues sentències que estimen els greuges bo i

acceptant !•• révolue lona d« la cort anterior de Santa

Anna no especifiquen amb el Mateix grau la qualitat de

1'estimació. La primer« (50,9v) diu només que cal atenir-

se al que allí es va decidir; cal pensar que fou

estimada, o, en cas contrari, els proveïdor*! no donarien

aquesta resposta amb expressions ambigües. Les

desestimades que anomenen la cort de Santa Anna, no

n'esmenten explícitament el resultat, però sí que hi

al ludeixen d'una manera implícita quan, malgrat les

al legacions en qüestió, es desestimen les peticions); la

segona (69,12) sf qve precisa que la sentència anterior

era dictada en sentit favorable al demandant. I és

precisament per la força vinculant d«l precedent, des del

doble punt de vista, de greuge qae ja ha estat presentat

i de greuge que ja ha e*tat sentenciat, que la petició

torna a ser acceptada i considerada en aquesta nova

41 Me oblida« «i*, CM ja a'ha «it, * Im cort te Farpinyà te USO, algun tels

•raugaa ajw *• pr*MBtà J* fon d« t x« t par • aar proveït pMt*ri*fMttt Mb la

t»t*rvwKid 4'm oficial ratal. 9. «t.; al capítol II tel sr*m* donat par a.

Catall, «va lé co« a proviaiò foca*fur frvbi Vernimm MW Sind Ici Vill»fr*nch*

•t, «MMtic «on« racionibua, ^rorMMItw rxtrt» Jmattoa é» rmrcf' 'UM, Conn

é» lot «ttJ*MM .. . . I, 21, p. 4M. i •• IM ». ill t 411. M* caaoa «tallan

M tMám, p. 4M, 4M, 4ff. i fem f im.

Il« «ti forvM 1« OMiaaà« «te aaatwnat« M 1« te«ertfcM tel* f**i*«

«Mtact«, mfn, «• «ajHMt Mtvli apartat, a«* tot, •«•*!« cm l'*l*i«Mi* «w

a« fa a aiiiMbt« ooaii*câé *• r»f»r«.í» a 1« é* vuit
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ocasió amb «a» voluntat d* submissió, p«r mandat legal, a

la decisió anterior. II motiu de tornar a presentar la

queixat f ou t probablement, la »e execució d« la sentència

prisera; aquesta hipòtesi compta amb el suport de les

provisions dels proveïdors de 1503 que especifiquen que

s'executi i que es demani al rei que lliuri les

provisions oportunes (probablement no ea complí el

mandat).

De contingut o d'implicacions més relacionades amb

l'àmbit econòmic hi ha, d'una banda, la liquidació i

taxació dels danys que causà Gaspar Despès essent virrei

de Sicília (87,14v), que és comesa a la Reial Audiència

(4i); de l'altra, trobem les quatre estimacions de

reclamacions de quantitat (danys dels remenees (5,3),

:ensals de la batllia general (24,6 i 88,15), i argent

dipositat a la seu de Girona (56,10) ),

Cal destacar especialment el fet que cap de les

estimacions de quantitats reclamades deixa de concretar

que la quantitat que s'estima ha de sar percebuda sobre

els béns especialment obligats o consignats per a tal

finalitat i no pas per d'altres {**).

Pel que fa als altres greuges, llevat del del dret

de la mesura de la pedra de Girona (19,5* i del de la

restitució de la possessió del castell dels Falcons

** Dint r« é* l'ocMlomlUtt punt IM l. om v «ma, *4H*vt **r* OH r»cur« gu»

utiliturM (MbittMiMOt *ia j« t «M «i li«« 4*1 Mfi*.

P. m., la MMtaei*. »irt»rlor IM M Mf«rais • la »«nUncU «rbitr«! à»

feMtelt** et I<M t.M« liiWM pm- •!• émar» i»l* rmmtc**, !«• toi* MM *•»

t«i tam, 1*« 4*1 p»A Alfa**, *t«.
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(39,8), que, d'altra banda, roman*« en allò 911« pod r f e»

con«id«rar un nivell que abastaria, tan sol«, una

declaració de ca. - "formal* i asèptica (4T), no sembla

•vident que cap J- ¿s demande« reconegudes en aquesta

reunia comporti una materialització efectiva equivalent a

un i«port econòmic que s'hagi de desconptar dels diner*

del rei o de l'assemblea, sine que sembla que es

refereix, la majoria d« les vegades, a partides anteriors

ja conegudes i perfectament identificades, si més no per

als tècnics que haurien de vetllar pel compliment de la

decisió dels provisor«.

La classificació operativa de dividir els greuges en

estimats i en desestimáis, no pretén anar més enllà del

que és un criteri de treball, basat en un contingut

tècnic; perd no tots el« greuges de cort analitzats,

reflecteixen, seguint aquesta classificació, llur

veritable resultat. Així, tenim, doncs, que hi ha

peticions que han estat formalment desateses pels

proveïdors -al·legant que no és greuge de cort- perquè, a

peticié de Ja cort, eJ rei Jm hi hm proveït després que

el greuge havia estat donat. Aquest és el cas dels nobles

Joan Alemany dts Cervelló i Felip Alemany, fill seu

(13,4), que reclamen un censal donat pel rei Joan, de

pensió anual de 223 lliures 7 sous 8 diners, el qual no

han pogut cobrar per la restitució general de la

47 «A «et, •! •**«§* M.S. é» I. ArtWMoU, »*t*H«i* It coodMna é* l'ofici«!

tat

ratal, I'ftflwtsll J. U**t«, 1 .cunerita «M ta 4* MT «11, f»r 1'•*<** m *1

d'·M·c·x·ló, qui te é* i««titulr « l'M«nt *!• danv« qi.» li h* t «usa t.



•ytifi'

•en t ènc i a reial («•). f taabé «1 île 1* ciutat d« Girona

(•1,11), P«r una queixa «obre la batllia d'Amer <«•).- O «1

ca«, poc probable, qu« «1 rec)amant hagi «»tat satisfet

de la queixa després d'haver dat el greuge, coa en el cas

d* Joan Grau (77,13v), 911« es queixava d'uns enantaaents

ff>ts pels inquisidors, el qual cas també es considera que

no éa greuge.

Els proveïdors poques vegaòes recorren a la decisió

de no declarar un greuge (quv per a la finalitat del

nostre estudi és considerat coa si fos desestinat). En

aquesta cort s'esdevé du*s vegades. La primera éa el

greuge 67,12, una reclamació presentada pels porters del

rei que es clamen que hi ha molts porters que no són

catalans, els quals els perjudiquen perquè exerceixen el

seu ofici contra constitucions, que és desestimada pel

i'et que els »gents no anomenen les persones de qui es

queixen, i s'opta, doncs, per remetre*1 a la Reial

Audiència, perquè faci Justfci* expedit* servant Jec

constitucions (**). El segon é« el greuge 82,14 (de fet

són dues peticions), donat per la ciutat de Lleida sobre

les cenen d'absènci* i sobre els actes fet» pel

lloctinent general a instàncies de la ciutat de Barcelona

44

it

<• la •·nt*nci· éa Cuate 1 up». V. mifrm *1 qu» l'ha dit per ml |r»uf« te I.

Carius (S,I!.

*. U »Mit ènc la «• la oort i* 1S1J.

Com M aa». -1 llarg 4*1 a l̂a m aovlnt««Mi IM «anlfaataclona -t*ot ••

t'trikt« «claalavtlc oa^ «n al Jaie- aw praMrvar «la oficia < 1 inmaflcla) par

ala Mtwrala «•! mactaai. àanwt te M*

4'altr*« t«rrlt«rU.
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p«r raó dels for»«nt», fit« em desestimat perquè «1 »Índic

afent de? J irte/x tot protestant per tal «in« li sigui

•ervat dret en un altre Judici.

Aquests dos casos, en» porten a d'altre« qüestions,

la primera de les quals és la possibilitat de reset re la

questié plantejada a algun altre organisme, seaprr que -

segons el que estableix i declara la comissió- la peticié

no s'ajusti a la seva coBesa (Sl|. N'hi ha un de presentut

per Joan Res (73,13v), s»reader de Barcelona, sobre certs

drets reial* que diu li h f n fet pagar a la ciutat de

València contra privilegis, el qual greuge renet a la

decisié del rei i del seu consell perquè allà on sigui,

principalaent a»b provisió de cau»* recognoscendi, faci

justícia. El greuge de mossèn J. Llorenç (7,3v) clamant-

se que pels oli« diputats li fou llevat l'ofici de

sobrecol 1 idor, en la mesura que consta que ni el rei ni

els seus oficials no li han fet cep perjudici, es

considera que no é» greuge, ni recau en la comis&ió, i es

reaet a la cort o als diputats; cosí taabé e* declara que,

atesa la qualitat de la petició que no cau en la comissió

dels proveïdors, correspon a la determinació de la cort

la petició de nestre G. Comes (60,11) al legant un error

S1 II f «t d« ne «JtMt·f'-·* • 1« QMiMtó d« l« proveïdor* H*t«r*ina twbö «1

rrlt«rl 4* «MMt̂ MClA «'«IgHMM petición«, t, •>., *1 IMS,«1,1, qiw «« la

yttict* 4« i« universitat 4* te ciutat 4« tBrragwtt par *»r «4»*Mi «5 br»v

tmeta d'wi tnt*r*c 4* §•!*• « f*r1, e •! IM2.fl,It prMWtat pw »MW(

C«rt«lU. ci«HMt-M 4*1 pmcmtaeM fl*««l, «Mi lie kt velgtit /»r pire M*> *11

d« dU
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en 1* r«duccio dwls ceiisals Ali« temps 4« le» torbacions

(") A for de 31*000 per 1.000 d* 1«« robed, preso« del

General de Catalunya.

Amb tot, 1« Majoria de le* vegades la reel sa ió,

atesa la naturalesa de les reclamacions presentades, es

f« a la Reial Audiència: 8,3v sobre la jurisdicció de

Torredembarra; §7,12 dels porters del rei queixant-se

dels que no són catalans; 94,16 sobre els forment s, on ja

hi penja plet.

Un criteri utilitzat per descartar peticions (5S)

consisteix a saber si sobre la petició ja n'hi ha algun

altre procediment iniciat (o acabat). La majoria de les

vegades» les referències -obligades altre cop- són a la

jurisdicció de la Reial Audiència: (a) o perquè en penja

plett com en el cas de G. P. Durall i G, Samsó í 47,9),

demanant censáis que reblan sobre l'aljama jueva de

Perpinyà, dettrstimat perquè en penja plet, alhora qu« no

es demostra que 1« jutttícia hagi estat denegada ni que ei

rei i els seus oficials hagin comès greuges; o en el

presentat per la ciutat de Barcelona (88,15), on la

decisió, incidentalment i ai marge d'estimar la petició

principal, pel que fa a la qüestió secundat ia de qui ha

de «er satisfet primer de les rende« de la batllia, si

els oficials reials o la ciutat, «« reserva major

12 f j • d'r , traduint 1'•cjtr···ió, à*j*

" D«ctdir «u In«« cautra h» v Un «• •*? «•••••• • d'aitr»« iMiàMi**, * BÉr i«

pod*r f»r tnt*rfr«t*t coa UM c«Mlo voluntari» «• jurl*4icci« 9*t p«rt é» Im

ootiMio, ptt.-wtU «t »<Mt»rgar U emlmU «*«a CM. .ilpotèttc»^nt o

pnt«flfial**ftt rofif 11< t i u , p»r • un •o··n· posterior.
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deliberació a la Reial Audiència on Ja ren J a pl*»t sobre

dit« «alarit! (b) o jwifiiè jm hi km »entend» reial d'un

procediment anterior, COB en el« casos de moasèn S. Palou

(32,7) pretenent que li is estada llevada injustament la

vegueria de Uiroña, desestimada perquè consta que en fou

privat en virtut d'una sentència de la Reial Audiència

amb deliberació del reial consell; «ossèn Lluís Terré

(40,8), queixant-se d'un guiatge atorgat a f. Ballester,

que no és greuge perquè ja hi ha estat proveït degudament

per dit òrgan (54); la ciutat de Lleida (81,14), sobre la

crida feta pel aonarca que ningú no gosi fer sabó ni

menar-ne dins de la ciutat sense la llicència de l'abat

de Santes Creus, que és desestimada al legant que es

tracta d'un« qüestió que et interès de part a part, ï que

ja n'hi ha sentència reial (ss).

Tanmateix, n'hi ha un, el presentat per mossèn Lluís

Pou (6,3), clanant-se deia inquisidors que no li han

volgut fer justícia de pensions de censáis demanades,

que, atès que en penja plet davant dels inquisidors, es

declara que no és greuge i es demana al rei que ordeni

als inquisidors de la diòcesi de Lleida que li

administrin justícia.

Aquest darrer cas ena porta & un altre tipus en la

classificació de les sentències: aquelles que tot i ser

deseatimad«* van acompanyades d'una petició al monarca.

S4 Proveeixen, p»r6, qu* «Ml**vel fMi*tf* *** slflul «torçat • dit taUr«t«i , »l

hl IM tíMttMt* «* «i* T«rr«, signi r^vccat.

>f tve***ijM* pMé «M M Mvll«ui «1 mi *», na efeM*M !• earn íi*4ic«4«, oíd»«

235

, •'•A·ifli·tri ^«Mtlcld ftf pwt «• ta Mial



•'.
K'* ' 'f ' % . - . , . . « »'f*;' t-f *a ", -»'.. '>. * ' •*?, í-íi*:' - " •>• "*'".* '•** ^*

UI t r« «1 e»« suara citat (6,3) i el també esmentat de la

ciutat à« Lleida (8i,14), hi ha el greuge d'Alfons Sunyer

(31,7), domiciliat «1 Rosselló, que d*mana l'esmena de

Castellbell, enderrocat pel capità general de sa

Majestat, desestimat al legan t que no consta de les coses

preteses, però afegint-hi que es demani al rei que mani

que s« li faci coapliment de Justícia sumari »ment i de

pi». La reclamació de J. Capmany (63,11), ciutadà de

Girona, d'una banda, sobre l'execució d'una sentència

reial, pretenent que el lloctinent general l'empatxà [s

la impedí], i, de 1* altri, per do* homes presos a

instancia seva pel governador de Catalunya, el qual

lloctinent ordenà que alliberessin, és desestimada atès

que consta que hi havia guiatge* lliurats per dit

lloctinent, alhora que es demana al rei que vulgui donar

le« provisions oportunes perquè sigui feta l'execució

sol licitada.

Encara és man curiós que la solució adoptada pels

previsors sigui desestimar la petició i proveir-hi; «ixi

s'esdevé en el greuge presentat per Lluí« Terré (40,8)

(s«) i en el de Jordi R«s (73,13) (").

Des de l' òptica d« la jumtifícmcié «te la

tan sols en sis peticions d«l total de les entimades

s'esmenta explícitament l'oficial reial contra l'actuació

del qual »'adreça la reclamació. N* hi ha du** contra

M

•f
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agutzils (39,8 i 55,10), tin* contra •! lloctinent general

Í44,8v), un* contra «1 governador del Rosselló (52,9v),

una contra «1 virrei d« Sicília (87,14v) i una contra

vegaers Í aguttils (70,12v). L'al iusió «Is oficials

reials contra els quals es pretén »¿tuar, també és

present en als greuges desestimat!», d'on destaquen les

queixes adreçades contra «1 lloctinent general, contra

agutzils, contra el capità general, contra el mestre

racional, etc. Cal puntualitzar que, a voltes,

s'expressa, no tan sols el càrrec, sinó també el nom i el

cognom de l'oficial (").

Hi ha algunes queixes que troben l'argument explícit

en el fet que l'actuació per la qual es reclama ha estat

duta a terme er. contra del que disposen !"s constitucions

de la terra (39,8 i 67,12). M'hi K. que són desestimades

al legant que es tracta d'un interès de part a parí,

entre particular» (Sf).

Des de l'òptica de la projecció e les reclamacions,

cal distingir en una direcció precedent i una de

(a) precedent: del* noranta-quatre greuges

sentenciats, només sis (ua 6 X) fan constar explícitament

que tenen lligams amb sentencies de greuges dictades en

59 f. «i,, 1,1; i,Ij if,t, tot« BÉMfftt* cant r« «n «gutxil r»Ul «MMB«« J*

fwü; e I'«U,-u p*ticl6 M,t«, ca» t r* «1 MM« 4« Iltacorv«. «1

UoctUMBi f«MraI| « I'MtiMt coat™ t·.·par iMpt« <i7.14v», VIM *ra vin«!

«B SIC i li«.

'-* **hl ta «wtt* «MM: M.f; M . l » » ; 75.13 t il .U.

t$f



cort» anterior» (tot*« •• refereixen a la cort d« Sant«

Anna!« /tuesta circunstancia -independentment de 1* part

» l'al legui- no seapre produeix l'efecte desitjat per

.gent d"assegurar-ne l'estiaació (amb una voluntat de

mostrar un suport anterior a la cort que st celebra i

impressionar així la comissió, oblidant, tal vegada, que

•itjançant l*esa«en de la documentació conservada de la

cort anterior podien -oaprovmr el greuge invocat si havia

estat sentenciat o no, i en quin sentit), i sí, en canvi,

l'efecte buscat pels proveïdors de confirmar ío de

desautoritzar) una sol licitud concreta.

Dues són al legades per l'agent, i acaben essent

desestimades (11,4 i 27,6v). De les quatre que apareixen

es»entades pels proveïdors, dues ta»bé són desestiaades

(38,7v i 93,16v} í se n'esti«en dues (50,9v i 6i,12).

(b) subsegüent I*8/: noués cinc {un 5 %) greuçes

tornaran a ser presentats a 1« cort de 1510 (1503,11,4;

22,5v; 74,13; 85,14v; 94,16v) tots desesti«ats els dos

cops que hauran estat presentats.

*° (• mamem MM aíntaai, M funclú é» l '«ny d'ortg«n te i« r«cl«»oc»ô. qu*

<ond^»»a 1« inforaacl« «tw •• t rob« tractate •** «>t<n«i»«nt « l'apartat te la

our» (**• 4a cítate; »n aojuiMt ca», I«a »«pllcact jo« aón a l'apartat te ta cort

é* ISIO
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¿Tort de Hontmó de 1510 (»)

Havia fatal convocad« «l 6 de »arç per al 20 d'abril.

L'inici formal de la cort fou el dia 4 4« maig de 1510, «n

llegir la proposició el rei (2) «n l'església de Santa

Maria; fou llicenciada «1 2 de setembre del mateix any.

En aquell moment les preocupación» de la monarquia

giraven al voltant de la qüestió dels moros i de la

necessitat de conquerir les localitats que els servien de

base al nord d'Africà, que eren Tunis, Bugia i Alger (').

Fo.-en nomenats 22 previsors «Je greuges, dels quals

Pere( bisbe d'I'rfell, canceller, Francesc Franc, doctor en

drets, regent la cancelleria, Vicenç Ornt, advocat fiscal,

Domingo Bofill, Pere Jau»e Botel1er, Simé Clariana i Serra,

Joan Aibrl, Pere Boix, Jo»« Guillem Jordà, Francesc Vila,

doctors, i Bartomeu Ferrer, regent la tresoreria,

representaven el monarca; el« altres onze, per part de la

.- Smtèatí»* AC*. CB, Ver am, t, frac**»®«,

éf -art 42, ACA. C. ÍM1, *cl*«i*«tic, ACA. 5. IMt/1, Militar ACÁ. C. !•*•

(**!«*• OCMSt ft mitt, "Ports p« r • l*Mt«di et l*s tort« . • • " , 9- *7 co«v«ld«r»i,

«IM *!• vulr. iMt t 1COJ aém ·>·M>i·rii tel fmittmt g*n»r»l\ mm, m, MM, f .

J l v . V , , ¡Mb*. COSOLW / MU>, te* cartee , . . , ». II1-1S2, NAIICSAUU /

l, titani é» Im ífgítluclófi . . . . VII (ÍMSI. », 114-121.

DasOUV / PtUA. £M ccíri»« . . . . f. Sil. tot i «M ne Ac cl«r qu« w

•t« *poc« -• 41f«r*ncU «*| M«l» SIf « •!• tnlcí* á*l I»- fo» «1 «onvrc« QUI

ll«gt* pM*>MnJflMW< 1« proposició, «IM «M, «B 0M«Ml, •*• «*t«t ecMj-i* p»nm»r

«M k» «U*»« 4« f«f «1 vrotanotari. to'« y*t v»«r« 1» prepeateié «H CBSOU» /

M atfrt«* .. . . ». 4M-410.

J«teJaelá> .... Vtl (1M3). ». II«.
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cort, foren: Pere Vinyes, canonge ám l'esglúsia -ie

Barcelona, vicari i procurador d« l'arquebisbe d* Tarragona,

Joan Busquets, canonge i ardiaca de (Santa Maria de] la Mar

i «Índic del capítol de Barcelona, Pere Rovira,

administrador de l'abadiat de l'Estany, del braç

eclesiàstic; don Jaume Cardona, Guillen Ramon Bellera [i

Cervelló), Francesc Come«, donzell, del braç nobiliari; Joan

Berenguer Aguilar, Benet Geiner Sapila, ciutadans í síndics

de Barcelona, Joan Capmany, ciutadà i síndic de Girona,

Nicolau Balleró, burgès i síndic de Perpinyà, Baltasar

Sorribes, jurista í síndic d« Berga, del braç popular (4).

El nombre de proviïors, «típic i indivisible enterament

per tres, proporcionà al braç reial l'ocasió de col locar-hi

cinc jutges davant eis altres tres dels dos braços restants.

De tots els provisor» nomenats, n'hi havia que ja

havien ocupat aquest càrrec **n ocasions anteriors; així, per

part del monarc», repetien Pere, bisbe d'Urgell, i Francesc

Franc (tot» da» ho són, 14»3, 1503 i 1510), i Simó Clariana

Serra (15T3 i 1510). Els escollits per la cort eren tots

designats per primer cop.

La legislació que e'aprovà en aquesta réunie era

formada per »eixanta-dues constitucions i per nou capítols

de cort (5); le majoria regulaven aspectes de caire

processal -referit» a la reial audiència-, de les presons,

de la docus»nt«cié de cort, de t««e« referents a la pau i

4 aCl, Oi, M r J«. I, «ncftpeaiMMt á*l

* X2ÉK, fMM«I*ti« «* f*mraM II. V »g««-o« :« á**eri»ei4 i ei '»«u« M KMfCSMAl I

k, Ultton» A Jt ¡»gttítrióa . . . . fil (IMSI, p, 1M-1IO- OMOUf / MBA*.

Lmm íéftmm , . , , p 13! iKi*és hi fan un» br*«ÍB«ljM «I tu«ié.
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treva 1 hi h*v.« «linn«« disposición* referides * diversos

oficials rtials, * »és d'altres peticions ueis est«*ent»

C) L'oferts d»• 1* cort «ra d'un donatiu gràcia» d* 220.000

lliures (7), destinades a mantenir !•• places conquerides i

a conquerir-ne de noves de la ca»panya d'Africà, descomptats

els sous i despeses del General. S'estableix que els greuges

es pagaran de la resta de les TO.000 lliures darreres que el

rei "per justificació <1e 1» consciència sua" ha volgut

atorgar, ««b un ter»ini fixat de» d'aleshores fins al 15 de

setcabre propvinent (*).

Les sentències de greugem de 1510

Dades : greuges sentenciats, 111; estiamts, 10 f 9 X);

desestiaats, 101 (91 %),

Ho« troba, de bell antuvi, que le» sentències no són

ordenades sota cap concepte aparent, COB ja havíea vist en

la cort precedent. Aquesta serà la línia de treball iniciada

en la cort anterior que «arcarà tot el període. Hi ha, ja

des d'un bon co««nca»ent, una barreja considerable -qup no

p«r»et ni tan »ois parlar d'uns determnats blocm globals

ço» «1 1503- de recla»acíons presentades per »eaibres

3CAUC, G*a*al«gi« i i normt» l d'a<iu«it« cort. tftpf·H*1»« I HMBMM, Mtttorím à» Im

.... f i l (IM]}, ». 121-111,

rJB / MU4, L*u «*rt** .... p. JM, M« è» 20«.«,00 11. D'.-ord Mb

•UBUSn. eittort* a» im /«g i«J«-idn . . . . » l i ». It«, **ri« 4«

503.006 li.

ó* emit, «X, f IM t ft«.
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pertanyent» als t re» «stats ( * ) » tendència que continu« al

llarg I l -) à« tot «i veli» C » 1 ) .

El fet que la resent ació dels greuges no respongui a

un criteri que es pugui assocfar «la bloc« e s tamental» ( 1Z ) ,

ni tampc' a criteris operatiu» (els satisfets, els no

satisfets) c material» {en funció de î "objecte, de la

»atería de la reclamació, o de l ' i nd re t d%» procedència) , no

ens ha de portar a pensar que 1« tramitació de les queixes

canvia el procediment que devia ser habilual i deixa de mer

m través dels braços, e in quals , no ho ob l i de m , són, en

l ' àmbi t d 'bctuacié dels òrgans d*- r-rt ic ipacié de l ' à m b i t

p o l í t i c , el» únics que poden *ervir de 7s i t Ja de común ic, __ ' ió

-valid- entre la bas* »ocial que representen C 1 1 ) i el

»enarca a«b tot 1 'aparat p o l í t i c i adaí nist rat iu .

Vegem, done«, quine» són les peticiona que h»n estat

estimades;

t

iilO.lf „iir: el« «d»! n [«traders dels bacín* afí» pobres v r -fondant*

de 1?« parrofuie» é* Santa Harim d* la lar i del Pi pre«*nt«en, contra el

* » 1 1 1 . », **., 1 , 1 « • i, 2, »on é« • i · . t · r» . 1.2 è* é» Vit«ft*ne« é* CMflMt, 1,2

et LÍ.1.U »t f

f, *«,, ««,}* t 41. • «te <i* «ttttar«, 41, • «» r«i*l, «4,iv é* 4* t'abat d» tout

i« Cutía «te.

11 f. •» . iti.lt« è« « j l M l ; « r j . ItS. 11 t 107. li • IM.lfv «te •el··tè·ttc·, 1 1 0 . 1» 1

1 1 1 . 1 » mèm é» I ••

12 «lahl« ww

i-»f»rn« qu« M» M«™ t* («w <r«ld«tt •!• no«tr»m «J i«.

f. «up» !•• conattoraclon« f»I«« « pro««« i t tel to«H«pt» i d«l
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ral t «MU queixa sobre l'vxecució oo f «t« pel batlle é» Fraga «B virtut

d« Hêtre« subsidiàries et la B* 1*1 Audiència «obre «Is reclam exposat s

de 100 lliures per d Us administrador* contra la coaunitat é« la vila de

Prafa; «m que e* consider* que hi ha hagut negligència per pirt del dit

batlle de Fraga, condcsmen el rei * pagar, dins l'any priser vinent

coaptat a partir del dia 4« publicació de la present sentència, 100

lliure« a»* les despeses produïdes, sesipre que hagi estat prestada

caució segons la fors« del privilegi de l'escriptura de terç.

S'especifica que, «a cas que transcorri el teraini i no sigui satisfeta

Gita quantitat, l'haurà d« pagar el rei C14).

15ïOfS5fflT: Jordi ie«-, recias* del rei en virtut d'un eoapte de

189.11? so raba t i na de Caste 1 U. Es declara qu« ét greuge de cort i es

condena «1 sonare a a pagar dita quantitat, ash lea especificacions

»egtents: que la terrera part li sigui pagada per tot l'any 1510;

l'altra tcrcf-ra, per tot el 1511 i la restant per tot el 1512, s*«pr«

que dit Rr« hagi prestat caució idònia per la quantitat de 132.035

•orabatias d« Castella a fi que si algâ pretenia tenir dret en dita

quantitat p«fr la nau que en aquell tesp« patronejava Joan Montse, es

fer cosp lisent de justícia.

1510.110.16: els síndic» d* Castellar, contra el reí, ri»cl«»*n

sobre Its Uuïcions per ell preteses. E« declara qu* dit* universitat

pugui prscfdir la causa de dita l l u i c i ó í la justícia »«va «i li

pertaaveri, no obattnt la prafaltiea per sa Magestat feta a Tortosa.

t Oao/s (eoderroc»mftt t éf mur)*

1510.34.5: «1 noble Franc*«r Craílleü recias» l*tf*awn« p«»r

l'enderroc d'ona casa d'Aiguafreda fet p&r ofícitl» d^l »enyor rei i

altres d*ays. Els provisors» até» que aobre dit greuge ég estat

concordat aaò sa H&Jestat, decideixen que sigui sf>rv*dn la concòrdia

feta avi el ref 1 que, siguin expedides les lletr«« i cautele* que

calguin per executar- 1»

1Sl0.ftOrflr tl síndic d« la universitat d« i* vila Af Salses,

contre el rei, reclaaa 7.132 ducats p*-rpinyarie*o» per certa lliurança i

provisto r- i al per raó d 'es tia** é« ca*«* Í horts i altre« propietats

f*t i com r»rull *1 c«p.íol le I
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derruïdes per l'obr» -é« a dir» 1ft tortalaaa- de Salsea. I« resol de

condenar el aonarca, feta priaer la liquidació corresponent pel

tresorer general o KM lloctinent enseas aab «1 veedor et coaptes de la

fortalesa, ç«« m el t<r«ini d'un any priaer vinent pugui a cada un -o

als seun hereus- la part contingent del coapte liquidador.

t Lletres de cmncelleri**

1510r61.9r: Guille« Solivella, contra el rei, deaana sobre certes

lletres eaanades de 1» cancelleria, a Montse el 09-ag prcppassat. Es

considers procedent (M lloc) dit greuge i es dec'ara que dites lletres

deuen s*r revocades (ll).

1S10.1QS.1S: el reverend arquebisbe d« Tatragona, contra ei rei»

pretén ser agreujat per certes lletres emanades de la cancelleria a

Montsó ei 25-SAÍg de l'any present contra el jutge d'apel·lacions de

Tarragona. Es declara %ue é» greuge i que dites lletrea han de ser

revocades, alhora que en proveeix que l«s parts rosangui n ra aquell

êmer en què eren abans d« 1« conc«»»ió de dite« lletres (lg).

* Salari«

lilBt§4f10; la auller de aossèn Bernat Terre, cavaller» i filla d*

so* 9 P n Pere Ortosa, pretpnet.t qu« el rei hi és obligat per la capitania

del castell de Segura, draar.a, d'una part 100 lliures, i, uf l'altra,

11.000 «ous, aés 24.000 seus p-r salaris de dit castell. Es declara que:

resp«cte a les 100 lliures, et greuge i el rei és condeanat; respecte a

les altres dues quantitata,es decideix qu« no à* grmtg«, i es reserva

dret a les pc,rt* per a un altre judici, si algun «s correspon.

11 /** teÉr* lo gravgf donat per part é» m Smtlím f11 teJJf»JJ* contra 10 trnyvr rev
»o6r» r»rr»> / 1 J /«tr*« à« I« rwiJ c«i»c«J/»rj« «MUMÉM /" <«•<*«•* M J« vila à«
«nntaé « vJJII0 à* Matí /M <iro|«i>«Mt, praouociM tevw Joch tfjf
d i f » » latra» d«ur» ^MW* r»voc*«í»«. (ACÁ, fu. Mirle« •, f. tv).

11 />
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1 SIÓ. «4. IS»; Jeroni Castellví d« Vina de»ana 120 ducats d'or

deguts p« I MÍ per raó d«l »eu «ou pel que havia servit al reials« de

Nàpols. Ço« q«« conn t» d* t* intenció, 99 condemna «I aonarca a pagar

els 120 ducats.

* Ofici**

1510,67,. 10*: Ferrer Guerau, argenter, contra els alcalde« de la

seca de Barcelona, sobre el sana»ent que li han fet els dits alcalde*
que d'aleshores en avant no usés de l cofici d ; en ta 11 ado r d'or. Cs
declara que és greuge de cort i que es revoqui dit sanasen t, alhora que
es proveeix que sifvi restituït en la possessió de dit ofici; tanaateix,
no obstant el que s'ha decidit, es reserva drvt a dit Guerau i al dit
Tipies, oposant, sobre la propietat de dit of ic i en un altre Judici.

151QTai.llv: s^strf Bernat de Casaldovo] , presenta ura queixa

»obre el privilegi de la insaculado de l 'of ic i de canceller Í d'altres

oficis obtingut pel s indu de la universitat de l'estuii d'arts i de

»edicina cue Barcelona. El« jutges decideixen que dit Casaldòvol aigui

san t i n g u t en la possessió de l 'ofici de canceller ue dita universitat en

el qual era abane de la Í»petració de dit pr iv i legi , alhora que decreten

que totes les cose« que hagin estat , nan t adés -és a dir, actuades- en

perjudici d*« l'agent, siguin revocades, i que dit privilegi produeixi

efecte«, respecte a dit agent, després de la seva s»rt.

Aproximació

Dels deu greuges e s t i m a t s , en deduïa el següent:

Des de l 'òptica del« .-esultats, s'han decidit: u r

recon*ixe>»erit de dret», due» restitución» d 'of ic is , dues

revocacions de lletres de cancelleria i ciric recla«acions de

quantitat. No tro besi, en aquest grup, cap sentència que

provingui d« cort» anteriors ( | T > , ni tasipoc no e» deixa cap

greuge - invoran t brevetat del teaps o »rduïtat del negoci-

1 7 Si fu* n'hi IM, p*r«, d intr« te !*• d««»*i !«•(!•«, V, in f r».
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perquè sigui decidit per un« altra coals«16 d* constitució

me» reduïda i d'actuació posterior (li).

D'un« banda, t.enim le» petición« d« G. Solivella

(61,9v) i d« l'arquebisbe de Tarragona (IOS,IS) que clamen

contra el rei pel perjudici que els causen unes lletres de

cancelleria «meses a Mont só, per al primer ca* datades el 9

d'agost passat, per al segon, «1 25 de maig present contra

el jutge d'«pel lacions de la ciutat de Tarragona. En tots

dos casos la decisió consisteix a considerar que hi Ha

greuges en la base de les peticions í a ordenar que dites

lletres deuen »er revocadas. En el segon cas, a més, es

proveeix que les parts romanguin en la mateixa situació que

eren abans de ser concedides les lletres.

Tenim, doncs, que la delegació Je poder que es fa en

els jutges de greuges ari iba fins al punt que poden

pronunciar-se sobre la bondat o no de documents emesos per

la cancelleria del monarca; és a dir: sobre si aquestes

lletres lesionen o no els interessos dels agents. Una

declaració d'aquesta classe comporta, necessàriament, una

activitat prèvia que consisteix a interpretar el contingut

jurídic de les dites lletres de cancelleria i en quina

mesura consideren els previsors que perjudiquen 1'estatus

l* Si «na •• á*iB*M, fCftÉMtt«, pe**, •!• t r*« pratifja pt-MMtat« par i'arviafciafca «a

<I*f,ll; IM.lfv; I0«,liv). l'al 'laga «w ate Nefncls rf* gran

t Mit intncmtt. «M n«c*Mlt*n «n llarg •i··tn. i r»r •!• qual«

e*l** Mita t*«tl«ont>, i oír aolM« pwt«. for tot «í»*. •!• |«t«M. com «M M

*l* hM pofvit «Mai«» t>l«tMMnt «n »1 «••»• te la co«U«iA, rawlM à« r*»«rv«r

rfr*f a rot«« Jm f*f*<«, al al«» Ma ooaa*t«l(, «0 u» a/fr» judici, a« ooavtaa 4a

<Ul*car M «na <x»iesi« Infarlor, tot i «M* -<*• v«m«*- p»r la

noawMMMMt *!« «m prchibn é* fir-No.
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propi d«l» «gent« o l«« diipovicions normatives del

Principat.

Sense ésser reconduïdes a un* materialització en un

contingut econòmic directe hi ha tsabé les peticiona de

restitucions d'oficia de F. Guerau (67,10v) i de B.

Casaldòvol (81,llv). Val la pena de destacar, d'un canté, el

fet que, ultra les decretacions de lea restitucions, a F.

Guerau se li reservi dret -juntament amb un tal Tàpies,

oposant- perquè s'esclareixi la propietat de dit ofici. La

solució que s'adopta ex, doncs, satisfer la petició si nés

no forma Jaén t, alhora que, paradoxalment, es deixa de banda;

és a dir, ea remet la qüestió de la propietat de l'ofici a

un altre judici, diferent del de greuges -és clar-, posada

en entredit per la intervenció d'un tercer en el procés que

s'oposa a 1» petició de l'agent. De l'altre, el fet que » B.

Casaldèvúl, se li reconegui, d'una banda, que qualsevol

actuació feta «n perjudici seu sigui revocada, i, de

1'altra, que dit privilegi d'insaculació, respecte a ell,

produeixi efecte» df»*pré» d« 1« seva »ort. Aquesta darrera

provisió, «i és que »ai s'arribà a executar, sembla

su»»mwent agosarada (per no dir impossible1) í genera el

dubte de si efectivament va ser una decretacio dictada per

ser executada (lf) o «era««»nt va ser una manera d« tornar,

mitjançant una declaració form»! dels jutges a l'estadi

anterior ml fet que es produí» el greuge estimat. Es

tractava, tal vegada, de mirar de «oiurionar, «i me« no

» l**x*etieté -*f*etivB« è» !•• ««ntèoci«« é»

I** cxm«td*r«r ton» <p* J« he f«t
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t«!»poral«ent i for»¿í«eni, la qüestió (M) que, «1

capdavall, hauria d* ««r resolta, «a el te»a veraaer.t

i»port«nt i d« fon», ço» Ja s'ha dit, per la Reial

Audiència.

Taapoc no reflecteix un contingut econòmic la decisió

de la queixa presentada pels síndics de Castellar (110,16)

respecte a les lluïcions, perquè. els provisors els

concedeixen, no una resolució directaaent convertible en

diners, sinó la declaració que puguin procedir en la causa

de la lluïció -se suposa que davant la Reial Audiència- no

obstant la pragmàtica feta a Tortosa (2ll.

En aquesta cort es detecta ja un canvi de tendències,

percentualment no determinant però inductIva»ent rellevant.

I és «n el sentit que aproximadament la Meitat de les

sentències est matones, des d'un punt de vista econòmic,

expressen i quantifiquen en paràmetres »onetaris la unitat o

el valor que simbolitza, tradueix i representa el

desequilibri (u) que h« originat 1* reclamació que e» vol

que sigui rearada, la »ajoria de les vegades, taabé, és

clar, mitjançant una quantitat de diners (n).

V» cop han -iirclarat sefeta un «f»r, la vl¿ à* grwifM quad« obfrtf it la awttAitcia

, 1 t*nt-»d* «i U ••nténcic to

La refà,-énc »a a aquaat* pra«B*f Ka as aOawMant vaaa, no ha trobat »vidant t a fit«

atgMi «« » I aagMi voltat da lae CAOC.

n S*p*M la naturalaaa d« la raclaaiactu inrloti «MM «¿a dary« i pvrjvidt. t« qua M'n

darivan.

IS »lav« *l «rauca, a« aol aocaytar la ouantltat

l*«a«at; da vagadaa, »art, par a*a«aracid « par arrora an al ooa^wt » «•

'.'aportarlo da dor«a*anta juatificadora, Is aa«f.*fx;la «0! divargir raapart« a la
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Su »egueix, donee, «1 camí -«é» pràctic- d« reconduir

•1« perjudicis causats a una quantitat econòmica, a una

xifra que ha d* ser -que hauria d« ser-, si »és no per al

subjecte que present* la reclamació, suficient per a

co»pensar-lo, per m satisfer-lo de la queixa en qüestió, més

que no pas de deaanar alguna actuació de caràcter, diguem-ne

formal, com ara la revocació d'una provisió o la restitució

(24> a un estadi anterior, aspectes que, d'ara endavant,

cada cop seran »és minoritaris en les sentències dictades.

D«* del punt de vista monetari, l»s queixes apareixen

expressades en la moneda o unitat de compte del Principat,

les lliures; com p. ex. una reclamació -que no s'arriba m

executar- (39,§v) per un total de 100 lliures, o un salari

per la capitania del castell de Segur* (64,10), per 100

lliures (ï5). La majoria absoluta de les vegades es

refereixen « lliures b*reelon«*»s, però, com veuram, també

n'hí h» -així s'esdevé durant tot el segle- de referides a

d'altres unitats monetàries.

Un gran nombre de greuges qu« es presentaran al llarg

del »egle seran comptat» en aquest« unitat principal i en

les seves divisions (sous, diners í, si cal, mutlos], Im

qunl és i continua essent la moneda habitual d«* compte,

* Coa va*iraa> a« alguna rasoí 4* fea* avançat al aafla, fina i tot laa restitució®*

4'oficta acabaran comportant la fiuri« d'una coapaoaacl« da car*ctar acóntale »ai

t «apa ûa aa n'tm aetat privat.

II A*ua«ta raclMiaelé ael licita tanM II.«M 1 i4.»00 aoua par áa«*aaa*, «obra laa

quals <iu*ntit«t«i »t i*is»rtf eral «n fltrr jwàlci.
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«near* «u« trnabé hl hm, com «'h» vist, moltes demandes que

contenen quantitat» expressadea en d'altres monedes (ic).

Aquesta mateixa varietat de designacions ens indica que

el procediment dels greuges no exigia la conversió -si ties

no docu»ent.al- d* les quantitats de diners reclamades;

probablement, perquè, al marge que l'únic que convenia era

que l'import s'expressés er. una unitat monetària

identificable I 2 7), d'una banda, tenim que el càlcul ràpid

de la conversió de monedes era un fet relativament habitual»

i, de l'altra, que els jutges, teòricament, no havien de

traficar, de manipular-la per res, amb la qüestió dels

diners. F<a la Diputació del General qui s'ocupava -i a qui

pertocava de fer-ho- de la gestió i liquidació de les

despeses originades i derivades de la celebració de la cort,

i era precisament » través de la Diputació del General que

es pag»va el servei de 1« cori general al monarca i es

pagaven les »«-nt^ncien de greuges.

Tota la documentació del fons Generalitat de * ràcter

intern referida a la satisfacció dels greuges expressa les

quantitats en itoneda de coapte; la conversió devia ser feta,

doncs, «u t ornat í cf jtent i d'ofici.

Cal «upo»ar gua la divar»itat •on·tAi la, propi« em 1» wlatat* qu* hi havia MI

circulació, raapmiia ta*M a mm d« t »r« t nada ftévlàtmt al cò«put inicial «tol

dant«, é« a dir, a reproduir la p»tic.ió fil par randa »«n»» antrar an caitas é*

cxm\»r»ifl, aaapra perillosos, «afoti« al momnt cm qu* •• f «a al canvi.

PalcM «1 fat <ju« un ••c·nia·· radraçador da áatamin t̂ea astral¡attatum« CMI «l«

|r*u|»a éa cort va aadavcnint cada vagad« Béa uoa dart'acíó d'un» plant«jaawnta

aatfie*aBMt ccwptablaa, qua paaaan pal fat d'havvr t» canyir-aa t vincular-»« («M

dafln.tiva, ¡i*itmr-*j) m la çtMittitat cunnignadi I raaarvada pal »rinarc« aofe al

via«-i-»la« «a la tort ganara 1.
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En aquesta reunid de l'mny 1510, hi IM també queixes

expressades en d'altres unitat* Monetàries, com ara els

•c raba t ins de Castell», en «1 compte que redaaa Jordi Res

(55,8v) per 769.1)9? »or abat ins; o els ducats, siguin d'or,

com en el greuge de Jeroni Castellví (94,13v) per 120 ducats

de salari del reialme de Nàpols, siguin pcrpinyanesos -també

d'or-, ço« en la petició de la universitat de la vila de

Salses (60,9). per 2.132 ducats d'estimes de cases i horts

enderrocats per a l'obra -és a dir, per a la fortalesa-.

Concretament,, en aquest darrer ca«, però, a l'hora de ser

sentenciat, a diferència dels anteriors, no s'accepta per

part dels proveïdors la quantitat al·legada que es reclama,

sine que, després de condemnar el monarca a pagar les

estimes per enderrocs per a l'obra de la vila, determinen

que la quantitat que s'haurà de satisfer serà la que fi\in

e! tresorer generat -o son lloctinent- i el veedor de l'obra

de Salses (2S).

D« les cinc queixes de reclamacions de contingut

econòmic, tenim que la primera, la presentada pels

administradors dele bac ins dels pobres vergonyants contra la

vila d« Fraga (39,5v), sí bé condemna el rei i, per tant,

reconeix i estima la petició que és considerada greuge de

cort, comporta tot un seguit de matisacions que en

relat ivitsren l'afirmació, j« que, ultra »er adreçada contra

11 La tècnic« d» rMwtr« M» la teei«io tel gratifa ainé la liquidació te l'iaport ami

graug« I» i**t*ael*t a MR »Urà òrgan, docuaantada j* »n U cort antarior te 1Î03

(Ít,l4*j, ••tevindr* MB »atóte -|o ai* «vuit an dlrl« un neuf»- força utiiittat

pala provJaor« te graugaa fat« prorl«ort te grauga« te la* d «vare«« tmrta tela

•agi* X V I .
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«1 batlle d« fraga» «ntre d'altre« cose* disposa que cl

•onarca h« 4« vetllar (donar obra a»6 acabament) per tal que

Je» 100 lliures reclamades siguin pagades, dins del teraiini

d'un any (comptat a partir de la data de publicació de la

sentència), i havent preatut, els administradors, caució

idònia segons la forma de l'escriptura de terç. Acaben

declarant que, si pacsat l'any no sen pagades (2>), que,

aleshores, les pagui el rei. Aquesta reclamació ens porta a

deatacar el fet que es recorre a un« fórmula que serà d'ús

freqüent -com veurem- segons els casos, la qual consiste!:, a

annexar a la resolució -com una condició ineludible- la

prescripció que l'agent hagi de prestar cmucíó per respondre

d'una possible complicació derivada de la reclamació del seu

greuge. En aquest cas concret, s'estableix que la caució que

*.an de prestar els administradors dels bac ins sigui feta

segons la forma del privilegi de l'escriptura de terç (M).

La sentència de J. Rea (§5,8v), declara que

efectivament el rei és condemnat a pagar els 769.18?

morabatins de Castella, perè la mateixa sentència ja

comporta la fixació d'un» terminis i d'unes condicions de

pagament quan especifica que la tercera part sigui pagada

per tot el present mny 1510; l'altra tercera part per tot el

Banc« no, MO M eeoplirè. «, •! |r*ug« «w» *• pr«>*ntarà • i* LO r t d* lili

(lS2t.S4.tS).

30 l'··ci·iprur· Ai *fft, a cjatwal« gmfmtígim, ca*port* r«*<uctá - iaa»<U«U- *1

M *1 qua 1 •Mn··r·U. f. CIMBT, t for t cm J»J art» . . . . ». 4S-4»; M

prux. Vac, tare, rufcr. If mf r* t rod»**» •sp·o·; CAWTSi, r«f. 2, c«p. J, •«

r«f«r»r, prob*bl«*mt, «l prlvIUji 4«mct p«r JBUM II

l IM ( i«flf, I I , « . I S , 1-4-5 « f . 147.14«} |
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1511; i «1 darrer terç, p«r fot «1 1512, sempre que l'agent

hagi prestat caució idònia, fixada en aquest ca« roncret «n

122.035 morabatins d« Castella (S1). Aqueat greuge, donc«,

scabla que serà satisfet econòmicament.

L» reclamació presentada pel síndic de la universitat

de la vila d« Salses (80,9), que segons l'agent puja a 2.132

ducats, si M compta a«b el reconeixement del« Jutges de

greuges qu« condemn«- el rei, no conté la determinació de la

quantitat que els se à satisfeta, la qual, com ja ha estat

dit, serà det*r«in*ia per do» oficials reial»; ultra això,

la sentència deté oir.« que el monarca disposarà del termini

d'un any a partir de la publicació per pagar a ca»cií o »

llurs Aereu» 1« pmrt contingent del total de 1» liquidació.

Le» due« sentencie« sobr« salaris (64,10 i §4,13v) no

presenten cap dificultat; ei rei és condemnat a pagar-los.

Al marge dels greuges considerats estimate en aquest

treball, dues de les peticions presentades, formalment -i

funcionalment- desestimades presenten una solució especial.

El cas de micer Pau Valls (33,5), contra el regent la

cancelleria, es considera no proveït pels jutges, «tés gué

Sa expresse renwnrjat, és a dir, ja que el subjecte n'ha

desistit. No se'n dóna cap altra informació» probablement

perquè aquesta ja es considera prou contundeat. Quant al

noble F. Cruïlles (34,5), el qual ha arribat a una concòrdia

amb el monarca, que demanava l'esmena de l'enderroc de la

91 to p*t «1 em« hipotètic -fot»fr m tant, «MW I« Mt*tM M«««nela

taM I« «ww«»«! mm la finalitat á* I« entelé- «M «t «1«« pr.tén

t«*l ,'-«tt «i U r*cl*Mci4 (MÍ la MW «*• m MIM 11 t*«v* p« t ron« J« v« Jt»n a*

ttoMtit«, pugui Mr f*t tMMvliMMt «* jwrticaa«
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cava d'Aiguafreda feta pela oficiala del rei, «K decreta que

sigui servada Im concòrdia fet« a»b el rei, i que ««

n'expedeixin les lletres i cauteles oportunes.

El 1510» hi ha també, però, sentències desestimades

que, ultra la declsié de no atorgar el que demana l'agent,

van acompanyades d'una provisió dels jutges de greuges;

així, en el cas dels confrares de la Confraria dels correus

de la capella d'en Bernat Marcus de Barcelona (24,4),

clamant-se del fet que el rei no hagués admès la nominació

de l'hoste dels correus de la ciutat de Saragossa (segons el

privilegi de la confraria), es desestima el pretès greuge

perquè no consta de 1» intenció, i se'ls reserva dret en un

altre judici, alhora que es proveeix (md cautelas, podríem

dir, atès que no aporta res de nou a la situació en què es

troben) que « dats confrares j confraria sigui servat dit

privilegi.

Un cas un poc més singular és el de Caterina Cruïlles i

Peguera amb d'altres pretendents (45,6v), per una certa

quantitat del salari de mestre racional de aossèn Andreu

Peguera; com que no hm estat prosseguit dins el temps degut

i dit greuge no na estat provat, es declara que e* reserva

dret a cada una de les parts en un altre judici, i es

proveeix, però, que dels residus de J'ofici de mestre

racional sigui satisfet als seus successors rl que e«

mostrarà ser-los degut, comptat a sou i a lliura (M) amb

32 Aquaau axpraa«la » »ou i m ¡Itur», força fraqttant -par 1« MV» utilitat • vidant-

«it I« tfocuaantactô 4a «a*Éet*r i i» contingut acóntete, aobratot an ala

«•part JMM«, f« raf afanela al fat IM l'iaaort 4a 1« raaarva 4al donatiu

daatínada ala «rat«aa ha aa aar raamrttt aroaorclooalawnt («a a «ir. a prorrata)
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els altres oficials, * «és d* reservar-los -explícitament i

aorprenentnent- la facultat d« recórrer al rei per les

quantitats que •• mostraran ser-los degudes (M).

Una provisió »ncara «és cautelosa em la feta en el cas

le Raœon Garriga '106,15), qui reclama una quantitat al rei

per serveis fets al rei Joan; atès que no consta de Ja

intenció, es declara que no éa greuge, alhora que es

proveeix que si en l'esdevenidor es mostrarà (és s. dir, les

provarà) de les coses preteses, li sigui salvat dret sobre

eJ» béns consignats pels descàrrecs de 1'ànima del rei Joan,

COM a darrer cas de greuges desestimat^ que tenen

provisions, tenim un conjunt de reclamacions que pot ser

agrupat ««n funció de 1» resolució que s'adopta, ela quals

versen sobre la mateixa classe de reclamació. Són les

queixes de Jeroni Margarit / M. Pellicer / M. Julià / í

altres (46,ßv), Jeroni Torres / i altres (49,7v), Pau Miquel

(50,8^ i Jordi Res (92,13), els quals pretenen haver estat

agreujats pela oficials reials perquè han diferit consentir

les represàlies. Atès que no consta del conttngutt es

declara que no son greuge (en el cas de J. Res (92,13), a

«és, s'especifica que no ha lloc i se 1 i reserva dret), i ss

proveeix qu« 1'espectable lloctinent general, tan prest com

sia possible, vist» els actes i feta paraula » la Reial

•fil r» *1 ««Mil« cr«diU.T« «w* t,*n*M 4*ttt*B r«coo*gut» »obr» «1 total d* 1«

««uMlUt («w* hi ha(l dlsponib,« M *«Mll •o··nt concr«t). «A MIM**«« Mincie

• ••coo»»«ui», •! *é* M, CWMHVM • liquidar proporción«l··f·t MM part 4« c««U MM

<*!• é*ttt** um h«vi*ii *«t«t IncloMo« «i «1* caa(«rt Ivwitt qu« s'«n«v»n f«r.«.

f»! d»«t*c»t f¡tM »* t r»*t> d'MW aulur ió
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Audiència, servadea 1*« comatltueion«, mdminiftri Juatíci*,

tant per declaració d« »arques COM per altrea remeis (M).

Un noabre conaiderable del total de reclamacions

desestimad«« pela jutgen, un« vintena (un 20 X), es resol

•ense entrar a conèixer-ne sobre el i'ons «i legant,

genèricament, que sen greuges que no hmn estat prosseguits

(35). Sembla que es vol fer referència a una desatenció en

el procediment per part de l'agent, a un incompliment en

algun dels tràmits o dels term nis (M). Hi ha un cas

peculiar, format pels tres greuge» presentats p«*l§ síndics

de la universitat de Barcelona (28,4v sobre el pagament de

la lleuda; 29,4v sobre el deute de la bâti.lia general; 30,4v

" 11 graug« pr«->ant«t p*l «indi*. 4« Im universitat da la ^il« da Mataré (t1,4vi,

pretenent aar agreujat* perqué «suant carrer o> ta rt «fona [a prop6»it 4*1

privilegi 4«1 farrerafg*, a •** d« la dita *«« a« la SIC, ». MPCfc, gastaría d*l

«Jerecàe . ... I, p. 33Í-341. la ewieeaaié al i-nov-1424 4*1 privilagi de rarr»r a

la vila da latarô és a« BMCà. Viatorla iteJ 4*r*cftt» .... I,, p. 397} ala fan pagar

ii.juataacnt llanda i «l t r*« 4i*t«, d««««f ta«t pvrqu* MO OMMta d* Ja i«i«ncid, I

declarant qua «a rta llix I qua a« r»**rv« dr»f a 1»» (*u»t part« an altr* Jut,

(afafaii ací una »*M 4« pauta «M «aclarir), IM «'hagi rae 4*la privilegi« i

altra« cea*«.

39 P, «x., 16.3 «obre ofici«, 31,4 «obr* ban«. II,S safer* la batllia d'âatar [V la

cort da IJll); «l.t «ota* la r*«titucio 4a la batllia 4« Curb, 70.10« m 74,11

(perjudica« cl aorwrtir 4* Patfralk««,, sou 4agHt pal ra», «a>patx axacucio

•en t «nu«; ^Mtancâ«i« jurisdicció »lacia« t ir« l »*cul«r). 7», 11* »obr» elf

doctor« 4*1 lai«l Comaell par ha »or eoütrafet con«tituiion« i ll*i« de la pàtria;

73,11» «obra «amencia dictada per a un gérai ««u, IS,!!«- r*f*r*mt a una

c««tl«ni«; tt.ia» aobr« la iaipo«lci6 da l« aal a Tor lona, 98,14 »obr« la MR

•vocació 4« caua»« a la Belal »udiencl«. ft, 14 per «e»r««rinetunt.

m »»«6 tugg*r«ii la «ent«fKI« 4e C. r mil le« i Peguer« (45,6», «atore «al«n

d'Andreu Pegwer«, qu« deeeatie« la rvcleaurló (encara ««e ti una llarga provi»t*

4*la )utge« -r. aupr«-) per «uajif ait Tmgt »t é» f 11» t pro»» f gat t élmm mim (aap«t

t* dina al« qu*l* ml» art*« i'hunon áe produir / «j p-rtirég inxtrvir
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•obre la lleuda) que, ultra la resolució esBentada afegeix

devpré« d« declarar que no hm lloc, majorment que mltrmmemt

mi em mmtmt proveït, i reserva dret a lea parts en un altre

Judici.

Un cas siBilar, probablement el Bateix que l'anterior

(ne prosseguir) però col·locat sota un altre gir (no

instruir), és el de le« peticions del síndic de Pa laníos i de

les parròquies de dit terae (58,8v) sobre la donació de la

vila feta pel rei « Galceran Requesens, quondam, conte de

Trivento, d'una banda, i, de l'altra, de la del -jindic de la

universitat de Calonge (59,9) sobre la venda feta al mateix

noble per part del rei de 1« jurisdicció de dita

universitat. Totes dues aón desestimades al legant que el

procés no és estat instruït (i fent-ne re«issió a la Reial

Audiència on penja plet).

Cinc greuges són reaesos a un altre organisme per ser

decidits: un, als jutges de Taula de la vegueria de Girona,

presentat per »ossèn Joan Pau (52,8), pretenent que «icer

Jfiuae CoroBines, batxiller i assessor del veguer de Besalú

havia dat contra seu una sentència injusta; coa que no

conmtm del contingut, no és greuge, i CCB que en penja plet

davant el« jutges de Taula, s'hi fa la remissió, m petició

del dit Coromines, alhora que es reserva dret m les parts.

Quatre, a la Reial Audiència, els dos Ja vistos dels síndics

de Palaaós i les parròquies de dit terse (58,8v) i de la

universitat de Calonge (59,9), declarant-los no greuges i la

causa per la Reial Audiència deure'a conèixer [o decidir];

el del síndic de la vila de Martorell i del síndic de la

ciutat de Barcelona (111,16), eontr« el rei, «ïohri»
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l'alienació d« 1» vil« d« Martorell, que é« declarat no ««r

greuge, i em re»è« a !*Audiència; 1 el darrer, la petició

presentada per la tudriu i curadriu del fill i hereu de

mossèn Felip Albert, quondam, contra el rei, sobre le« viles

de Pons, Maldà, M-mldanell i Agramunt, que tampoc no és

considerada greuge, atès que dita tudriu és tornada a la

Reial Audiència en prosseguir la causa que en aquella

portava de la qual era estat donat dit greuge.

El criteri de Ien remissions apareix en aquesta reunió

a«b un »ateitc denominador i a«b una mateixa orientació: na

conèixer de les causes quan ja hi ha una causa 4niciada

sobre la mateixa qüestió en una altra instància, en aquest

cas, a la Reial Audiència, i tairbé en aquest any, totes

relacionades anb la venda, la donació o la transmissió de

vi les feta pel rei.

Nones dues reclamacions són desestimades considerant

que no cauen en la comissió dada als provisors. Es tracta,

en primer lloc, de la quel;a del síndic de la Val* d'Aneu

(56,8v), pretenent ser agreujat per un acte de cort (sento

'ficar) fet a la darrera cort de Montse; es declara no

ir dit greuge en nostra comissió (3T). £n segon lloc, de

la petició del reverendíssim arquebisbe de Tarragona

(88,12v) sobre la pretensió feta pel síndic de la ciutat de

Tarragona dient i al legant poder intervenir en corts

¿eneráis del Principat de Catalunya; e» doclara no caure en

c'*ntén « p«r doc «statflc 4*1* ffWHgm e t** un contr«»»nt I t . ja l'é« •

Im Mtttftnciiaf
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no«tr« comissió (després d* fer algunes consideracions que

tot seguit seran conentades).

No és el primer cop que es planteja aquesta qüestió de

la possible participació de la ciutat de Tarragona a la

cort, ja que n'hi ha intents i peticions des de l'edat

»itjana (M). Ningú ne ignora la pugna que es produeix, a

nivell general {**), en el cas concret tarragoní, entre el

poder municipal, la senyoria eclesiàstica representada pel

poder de l'arquebisbe, i el poder reial; no ens ha

d'estranyar, doncs, que els prohoas intentessin de seguir

tots els viaranys possibles per obtenir l'objectiu que

s'havien fixat -que no assoliren »ai plenament , d'altri*

banda-, i provessin, també, la via de greuges. A»b tot, no

hem de pensar que el priaer cop que es planteja la qüestió a

l'edat moderna és ar«,, el 1510, sinó que, coa a mínim, ja

s'havia plantejat a la cort precedent (1503,48,9), i llavors

ja s'havia resolt la petició d'S la ciutat de pertànyer al

braç reial pel »ateix ca»í de no caure en la comissió, sen-ie

cap altra explicació.

Els previsors, probablement considerant la llarga

tradició de Tarragona d'intentar per diversos ~a«ine

l'entrada de la seva ciutat al braç reial, i considerant que

ja n'havien don&t sentència en la cort de 15C3, devien tener

que no es reproduís en cada cort la mateixa petició, i el

1510 foren més explícits. Comencen recordant que la

M JoM-r. cuntan fOSr, tam^M i IM Cort« OntalMM ( 1 2 8 3 - M 2 2 ) ' , «n

à '«I etèria Tmrrucon~tm*. 1 <lt*f}, f. M-7f.

V a. teUHIA rasnilAS, "B»r»el» Municipal, d»r«cho ««norial, t»»r«ct»o r»glo'
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contenció dels síndic» d* Tarragona per intervenir «n I*«

cert« generala no cau «R nostrn comissió*, ¿t que és «1

senyor rei l m 1« cort general de Catalunya enaema m qui

pertany i se e^.juarda t> Im dita coneixença, ta per això que,

en repetir la priïaera afirmació esventada, afegeixen

revocad«* qua lue vol comissions fina ací fetes i faedores>

per deslliurar-s», probablement ja d'una vegada per totes,

de la causa.

Des de 1'òptica de la projecció de la reclamació, hi ha

sis sentències, sense comptar la de la ciutat de Tarragona,

tote* desestimades, que provenen de sentències anteriors. En

quatre casos, l'al·legació del fet que ja havia estat

dictada sentència sobre la qüestió prové dels proveïdors, i

és precisament un dels arguments que porta a desestimar la

petició (M).

Respecte als altres dos casos, val a dir que són dos

intents de tornar sobre una nat. ?xa qüestió en moments

diferents, sense que hi hagi cap invocació o al legació -de

cap de les parts* sobre el fet que el greuge ja havia estat

presentat i sentenciat anteriorment. L'interès »n la

reincidència devia provenir del fet que les comissions

canviaven segons la cort, i canviaven, sobretot, els

interessos polítics del moment; potser en la nova conjuntura

la (re-)petició tindria més fortuna que no la vegada (o les

vegades) anterior(a) i es veuria beneficiada per una

sentència favorable.

10 » »é* «rxUvMit.
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Ei pri«*T d'aquests do* c««o« és el dels síndics de

Barcelona (12,2v) 411« tornen • insistir uobre una reclamació

continguda ja a la sentència de la cort precedent -sense

esaentar-la, és clar-, que é« des*»s i»«da perquè no consta

de I« intenció, i es reserva dret a les parts en un altre

judici -els jutges tampoc no l'esaenten-. Reincideixen en el

fet de tornar « plantejar la qüestió del castell i ter»e de

Castellví de Rosanes, Que, encara que no es digui, fou

objecte de la sentència 1503,74,13 -desestimada-, en la qual

Barcelona demanava la restitució del dit indret i de la

castlania de artorell a«b llurs drets i rendes ta la ciutat.

En aquesta ocasió, la sentència donava més dades, ja que

1 arguaentacié de la desestimació es basava en el fe* que no

constava qu« s'h&gués suplicat al rei, i no constar de les

coses preteses.

El segop ca» és el greuge del síndic de la ciutat de

Vic (62,9v) en què ei demana que sigui restituïda la bat}lia

de Gurb m la vegueria de dita ciutat; és desestimat

al legant que no as estat més promsßguit, que no ha lloc i

fent reserva de dret a les parts en un altre judici. També

en aquest cas hi havia un precedent en la cort anterior,

presentat pel síndic de Vic (1503,85,14v), contra els hoses

del terme de Gurb, que ileshore» fou desestimat perquè no sn

constava la intenció, alhora que es reservava dret per a un

altre judici. En la prisera ocas é, la descripció de

l'objecte da la petició és ambigua i no tan coincident cosí

en el cas del greuge d« Barcelona sobre Castellví, però la

ISMediatesa de les presentacions i la poca definició de

l'objecte porten a ¡ «nea** que, «oït probablement -i
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ent- !•• due» queixes reflectien 1* manifestació

d'un p robi »si«, potier ne designat explícitament, que raía

darrera d« la insistència dels •Indies d« la localitat de

Gurb.

Pel que f« «Is priaers quatre casos» tots recullen la

qualitat que són greuges desestimáis on, a mer, són els

proveïdors els qui al·leguen la condició que ja n'hi ha una

sentència anterior. És Lluís Vall (3,lv), de Lleida, que

s'adreçava contra el comissari reial sobre els forment» que

a instància del síndic de Barcelona foren trets del seu lloc

del Poal» el primer a veure rebutjada la seva reclamació,

até« que j» a la cort dels frares menors fou declarat pel«

proveïdors «n dita causa, i a veure-la declarada no «er

greuge, obstant la dita al t r* provisió i declaració. Els

jutges fan referència al greuge 1503,94»i6v, desestimat

perquè aleshores ja en penjava plet a la leial Audiència, on

va ser remès.

II segon, presentat per Joana Castre i Fonollet (41,6),

pretenent ser perjudicada pel séquestre posat en els

vescomt»ts d'Illa i Canet, topa tasbé amb el fet que J i

obsta la sentència donada pels proveïdors en la cort dels

fra menors, fs la sentència dictada per la demanda de Joan

Castre i dona Estefania, la seva muller, sobre el mateix

afer, que ja venia de la cort del monestir de Santa Anna, on

ja fou sentenciat. Aquest fet sol ja en determinà la

desestimació.

El cas de Joan Tost (83,12), pretenent que li havien de

set pagades certes cases enderrocades * Tarragona en temps

d« 1* guerra, é» desestimat per guant Ja és estat sentenciat
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•a I e« cort« dei f rare t monors de ¿tercel ona pe J s proveído r»

de dites corta ob« t an t dit« se.itència. Segons la queixa d«

1503 (22,5v), «• concreta que lea caaes foren enderrocades

pel rei Joan per enfortir-ne el castell; fou desestimat

perquè no constava d« Jes coses preteses«

El quart i darrer ca?, presentat pel síndic de la vila

de Besalú (87,12v), sobre l'exacció de la lleuda exigida a

la ciutat de Girona contra llurs privilegis, és desestimat

per diverses raons (41), entre les quals hi ha el fet

majorment considerat que J« en altre temps sobre les dites

coses é's estat proveït. La falta de concreció en la

designació de la cort.

41 96m; «t« «e «ammtm 4« M int unció, i if» no é» fttmt ci t»' l'oficiml «H* h» ,

rflt* lJ«Mtfi. Uto á« garage é» cort, l *• IWMTVB 4r»t • !•• part« »n w mltr»

Judici.



/
264

Cort dt> Hontió 4* IfJ* C)

Havia estat convocada «1 11 d'abril per al If d« »a i g.

Aplegada a l'església de Sani« Maria, «e'n llegí la

proposició «1 S d« juny de 1512, i fou 1 licenciad» el 26 de

seteabre d'aquell any. S« celebrà per Ge r»«na de Foix,

consort i lloctinent del rei Ferran II» aab un« referència

en el seu poder per » celebrar la cort, especial per a

resoldre greuges (*). II punt d'interès principal es

desplaça de l'anterior conquest*. d'Africà a l'actual i

necessària proteccié de les fronteres a»b Franc« i a la

pres« de posició per la unitat de l*Esglé«ia.

Abans de dictar les disposición» es repararen els

greuges (J). La provisió que nomenava la co«issio dels

jutges havia estat dictada el 16 de juliol de 1512 I4).

La reina Gernana no»enà el» proveïdors següents: Pere,

bisbe d'Urgell» cancel 1er » «isser Antoni Agustí, vice-

canceller, »ossèn J. Gralla, «estre »-acional, Francesc

!<•>.- $*NtétocJ**' ACÁ, C«, ràrtm, •; «CA, OI, fmemmm* à* <jort, 42»

Pr,K-»«»OB MME: ACÁ. C, UM. tarnt tf*J* ••ra··nf« ACÁ. S» IMf/i - ACÁ. C,

tSM/t; ACÁ, t, iSM/S, »cl«. JÉ«t Je: ACÁ, «, 1M2/2. AlttM MM. «•• MM, f. S«.

ooaoLsa / PILLA. L** «>ri«« .... », sst-su- BAJICSAUU / HAMI«OI. *i*to*-i« ** im

J«fJ*J«cJ*i . ... Vit (1MII. p, 122» 124.

ACÁ, «, IMt, f. 2lv-2t,

OOSOUD / PULA, ¡Me oMtM . ... f. SÍ4. V. , p«ro, IM coa« >df ración« cu* hi faig

• l'apartat Í*€ieB« « l'onlr» á*l« a»tet«.

ACÁ, «, IM4, f . S4-SS. ACÁ. 8, UM|S, f. M-Mv, ••*, ít-70. II

ACÁ. C, ItM, f. M-Mv,
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Franc, doctor «n dr«t«, regent l« cancelleria, Joan Gual be»,

refent In cancelleria, Franceac Desplà, mestre racional,

Vicenç Orrit, «avocat fiscal, Francesc Vila, doctora,

conseller« del rei» Í Harto*«« Ferrer, regent la tresoreria;

per part d* la ~ort, el« eclesiàstics elegiren l'abat de

Poblet (f), Joan Piquer, canonge i síndic de la seu d'Urgell

i Honorat Ous, procurador del cardenal bisbe d'Elna; els

•ilitart, don Ou e rau Queralt, senyor de la dita baronia,

Perot Pou, cavaller, i Francesc Comes, donzell; el braç

reial elegí Pere Girgós, rlutadà, conseller en cap i síndic

de Barcelona, Joan de la Mera, síndic de Lleida, i Felip

Griaau, burgès de Perpinyà (M

W.m prengué l'acord (explícit) que els càrrecs de jutges

de greuge» fossin pagats de les perúnies del General (T),

els quals haurien de tenir el mateix salari que en la cort

passada (*). El 23 d'agost hi hagué una petició per part de

la cort per tal que es poguessin enllestir els greuges

simples (*).

De tots els nomenats, ja havien estat proveïdors de

greuges, per part del rei, P*re, bisbe d'Urgell i Francesc

Franc $ en quatre ocasions consecutives (1493, 1503, 1510 i

1512), i Bartomeu Ferrer, regent la cancelleria, Vicenç

Tot i qv« •*• tard hi «par* li fra *•!«•*» Nirull, «bel 4*1

ibi*

tir â'tect. f «l

IGE. *, litt, f, S4V-S1.

ve*, c, lan/i. t. M.

, e» um/t, t.«BÉ. «, MM|i, f. riv, MM*!« *t f.
c*tit«l*a i«*p. •! f. M}.

»c*, e, tat«, «2»-«iv, »c*, c. ISM/S, r. M-<t. v. I-«P*«ÍÍI.
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Orri 11 advocat fiscal, i Frt»nccoc Vi la , doctor, en duc«

(1510 i 1 5 1 2 ) ; per part d« la cort, només repeteix el càrrec

? ranéese Comes, donzell (1510 i 1 5 1 2 ) .

L*of«rta de la cort ( l o / t per «guest cop tan solament,

era per a cobri í* le* §00 pagues d 'homes d'armes i de genets

t 1 1 ) , que havien d'ésser, i així a'espocif ica, 2CO homes

d'araen i 200 cavaller« de la geneta, per contribuir, tal

ço» demanava la re fns a la proposició, a la defensa de les

fronteres ( l ï ) .

S'aprovaren 20 constitucions i dos capítols de cort

( I S ) , que regulaven principalment aspectes processals de la

reial audiènciai control d 'of ic ia l s i observança de normes,

sobre la inquisició i algun aspecte de dret pr ivat ,

Lea sentències de greugem

Da.deg : greuges sentenciats, 13; estimats, 1 (31 X);

desestimat«, 9 (69 X ) ,

1512.B.2: la p j b i l l a Riera demana el sou del 11-feb- 1 S 1 1 a 30-naig

de dit any, que fou detinguda una nau per manament del rei a raó de 2T6

lliures 8 diners el mes; després d'examinar-lo, els provisor« li

reconeixeu la detenció per tres «esos , œr «n total d« 405 lliures,

llevant-ne 396 que ja foren pagades per yícer Sunyer, regent ï»

I'M pet ft*x»tír, m» diu, p«rqx>4 J* ten M*,«t «l«git« *1* p--uvi»or« (ACA, G,10

11 TMM ho rM l̂lM COmOLSD / MUA. í** ctff-t«* .... p. Î35.

12 ACA. C, ItM, f. 11-12. Als f. 81.-8S hi h* *ls t*|»!toU «M **pnci*l«Mit !•«

ui c) on« conc r» t«* é» 1« m»e*Mié «o

a, r*rrn II, v«<»u-it« !• aMcripeié l *t

, ^iflorit é» im IrglflfCito ,.,, V I I (ll*)i, ». 113-113
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tram«*!«. b coode«m» «I rei « pagar I* quantitat restant (t lliure«).

S« It de»e»ti»*f) let altre« petición«, »obre le* quals fi

g i lene i,

li|lflftir; Bo««en Pere IMBOB Vicenç Sentaenat, en no»

d' altre« creditor« «obre le» rende« reikl« de Mallorca, recla»a «er

licit* vista It concòrdia testificada per Galceran Arinyo feta al« «etsc

creditors cíe Barcelona, per la qual con«ta que el procurador reial ha de

lluir cada any 4M lliure« 3 »ou« 6 diner» ( ). Condeanen e) risc reial

senyor rei que el procurador reial faci complement de IB dit*

1 Inicié.

1rJ: «Is «ar»es8ot de l'heretat de dona Estefania Carroç

*iur, desunen qae sigui restituïda la possessió de la baroaia de Posada,

i les viles i lloc* d'aquella, situada al Regne de Sardenya. Atès que en

el procés fet cavant dits proveïdors consta que dita Estefania l'ha

posseït, i c->» que respecte a l'espoliació que pretén é« feta pel*

oficial« reial« no apar prou plenament provada, encara que hi h» moltes

evidències, í per »er a Sardenya dellà mar no ge n'ha pogut haver la

informació plena, declaren que dins un any drl dia present í ) el f i SL

reial hagi de justificar i declarar ¿er sentència l'eopatx o enantacwnt

que diu han fet els oficial«, alhora que e« condt«na el ret í el» »«u«

oficial« a restituir-ne 1« possessió i llevar-ne els empatxo«, sespr«

re»ertat ei dret de propietat, però.

1512, 13 fl f «up i.): el sírdic de la un; veí si tat i singulars de la

vila i la vall d'Aaer» del bisbat de Girona es claaen perquè en la cort

de Monteó fou fet un acte de cort en tavor de la wiiwersitat de 1»

ciutat de Girona &ab el qual el rei ordena per capítol de cort que les

dite« vila i vall i els seu« poblat« fe poblador«] f o»« i n restituït»

perpetualaent «n la jurisdicció civil i cri·inal dels oficials reial« de

Girón*, tal í ce» »'esdevenia abans jue el privilegi de bati lia fou

atorgat pel monarca a la dit« Universität de la vila ï la vall d'A»<T

E» 4«Bana que e« declari invA'ia i injust el capítol d« la cort d«

Montse. Oïdes les parts, vistes la« al·legacions, vist« el privilegi d«

te «•• «w hi ha* l» d'«n t r «r mut» crMUtor«, *1 procurador r*tat l*urt M cr'·iA·r

« to «MMt« MM»! t •! «uilMMdt, I jur»r à »r»»t«r

4M« oonobríl«.

As « <ír, é» te 4M« 4» pMtcMié <• ta M*Maei«.



fis

bat 11i« I l'uete d« cort; con«id«r«nt que d« le« conleneion« anterior»

ie* sentencie» reial» afavoreixen A«* r, que el privilegi de pati Ha é»

p*s**t m contract* jMcríOMt Mmb *J »enyor rei, que no seabla juat que

l'itcte et* cort revoqui el dit privilegi, e» resol que dit acte de cort

»e et vallé «I J**t I p»r Uuit ao pot perjudicar «1 privilegi; 1 «s

declara que les sentencie» reial« i «1 privilegi romanguin en la força i

vrlor que eren abans de l'acte de cort; e» reserva dret a Girona MI un

altrt judici.


	TOOP_0220.pdf
	TOOP_0221.pdf
	TOOP_0222.pdf
	TOOP_0223.pdf
	TOOP_0224.pdf
	TOOP_0225.pdf
	TOOP_0226.pdf
	TOOP_0227.pdf
	TOOP_0228.pdf
	TOOP_0229.pdf
	TOOP_0230.pdf
	TOOP_0231.pdf
	TOOP_0232.pdf
	TOOP_0233.pdf
	TOOP_0234.pdf
	TOOP_0235.pdf
	TOOP_0236.pdf
	TOOP_0237.pdf
	TOOP_0238.pdf
	TOOP_0239.pdf
	TOOP_0240.pdf
	TOOP_0241.pdf
	TOOP_0242.pdf
	TOOP_0243.pdf
	TOOP_0244.pdf
	TOOP_0245.pdf
	TOOP_0246.pdf
	TOOP_0247.pdf
	TOOP_0248.pdf
	TOOP_0249.pdf
	TOOP_0250.pdf
	TOOP_0251.pdf
	TOOP_0252.pdf
	TOOP_0253.pdf
	TOOP_0254.pdf
	TOOP_0255.pdf
	TOOP_0256.pdf
	TOOP_0257.pdf
	TOOP_0258.pdf
	TOOP_0259.pdf
	TOOP_0260.pdf
	TOOP_0261.pdf
	TOOP_0262.pdf
	TOOP_0263.pdf
	TOOP_0264.pdf
	TOOP_0265.pdf
	TOOP_0266.pdf
	TOOP_0267.pdf
	TOOP_0268.pdf
	TOOP_0269.pdf
	TOOP_0270.pdf
	TOOP_0271.pdf
	TOOP_0272.pdf
	TOOP_0273.pdf
	TOOP_0274.pdf
	TOOP_0275.pdf
	TOOP_0276.pdf
	TOOP_0277.pdf

