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* Detenció é« a*tt*

En aquesta ocasió hi ha t .-e s greuges per la detenció de

naus, dedicades normalment al comerç, que han estat

destinades « d'altres finalitats per part d 'of ic ia ls reial?,

Respecte a le« detencions de naus, cal tenir present

que acostumen a ser actuacions d ' o f i c i a l s reials m o g u t s per

la necessitat de trobar un mi t j à de transport per a

vitualles o per a les tropes ( T 3 ) .

lS2É.41 r l lg - Francesc Llop, sercader, en nos propi i cos a

procurador de Joan Ribes, »errader, recia»« 800 ducats, els danys, els

interessos i les despeses per una nau carregada al port de Cartagena,

detinguda pel procurador de la fortalesa d'Alger» la qual es perdé. Els

proviiors considere,, que atès que e« perdé per dur vitualles » l'Alger

on té fortalesa a& Majestat, «1 rei n'é» responsable i el cand*»»nen a

pagar-loa, p«r tot el que demanen, 400 l l iures (que é» provat raler dita

nau), alhora que »»s proveeix que hagin de fer lloc i cet>sió a sa

Majestat contr» el proveïdor i capità d 'Alger.

152B.95 f26y: Joan Coses i Joan Rafel Cerdà, ««readers, redasen

414 ducats deguts per noli* d'una nau se\a detinguda a \aleticia pels

of ic ia ls reial t , que portà alesanys d'Espanja « Nàpols, on els havien de

pngar dita quantitat. Atès qye no consta que hagin fet la deguda

dil igència per ser pagats a Nàpols, els promisors resolen d* fixar í

assignar un terainí d« 8 »esos dint el qual hagin d*1 provar ço» han

ae»anat dit« quantitat en di t regne i no han estat pagats, en el qual

cas el rei és condeanat a pagar-lo«.

lS28 r132 f3fi: el noble don Francesc Burgès, procur&dor reial de

Mallorca, reclama «1 no! i d 'un« nau seva detinguda per »ana^nt de sa

Maje s t a t , segons consta en una cèdula oels comptadors de sa Majestat,

per 380.496 maravedís. Atès que no consta »er-li deguda plenaaent tanta

quantitat, es eondesn» el rei que li sigui pagada ¡a g f t t a t de dita

Quantitat.

7S V. 1* M»«« corresponent •!• ff*«!** IM.tf l IM,11« é» l*«*M>t*t pt*€*«*ttt.
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(propietmt*)* ('*)

Nowés hi ha du«* queixes per danys, l'uni1 en un

castell i l'altra per 1'««nena d*-ma casa.

Pel que fa als rfaajr» «n propietmt a, sén acceptat* do*

greuges, l 'un presentat per la v ídua A v i n y ó ( 4 4 , 1 2 v )

referent als danys causats en un castell per capturar-hi el

comanador Palau que » 'hi havia recollit, i l ' a l t re» donat

per F. Albert (108,31) referent a l 'enderroc d 'una cana per

fo r t i f i ca r la fortalesa de Salses. Els dany« del segon

greuge són causats en una propietat per raorts que, des d'urta

òptica actual, podríe« ident i f icar , intuïtivament, amb

l*»noBM»nad» causa d'utilitat pública. D© f e t , des de la

nostra òptica, aquest tipus de reclamacions es troba

salvades les distàncies- en l 'àabit de l 'expropiació forçosa

de béns, en règiœ urgent i , nor«alser.t, davant de

circumstàncies de caràcter extraordinari {confl ictes

bM lies, aaenaces M i l i t a r s , e t c . ) . «quest és un excaple

d ' u n ca» que sovintejarà força en la cort de 1533 ( 7 $ ) .

1528.44,12»: 1» vídua Avinyó presenta greuge de 200 ll iures conti m

«1 rel o el procurador fiscal, i rontr» acisèn Bellver eo«i»8ari del

rei, per danys en el seu castell, on era recollit el coaanador Palau,

per prendre el qual en ereaaren una part. Es rondeana el rei per tal que

din« dels sis aesos priser vinent« faci pagar i csaenar pel* danys que

tt'y han causat 80 lliures; i »i no ho fHn, es condesna vi rei a pagar

la dita quantitat é® les pecúnifs dsl

fTOfiitMtt, è» « air, un «1 sentit d* jtrapJ*t«t« '••oft/ee cast«! t», t«rr«*,

CIMMM, horta, «te.

% i»*» sont*! i«i éf i* » rt é« 1* II
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Ferrando Albert r «cl «M m lliure» p« r l'ei
d'una casa i altres dany« qu« 11 feren a Sala** per edificar la
fortalesa; el rei hi é» coadennat C9«).

ta denoainació d'aque«t apartat abraça un únic caa sota

dos greuges, reclamació que »'arrossegarà en corts

successives presentada, d'una banda, per Mar ia Banyuelos, i,

de 1* altre cantó, per Onofre Banyuelcs.

1528.158.41?: Ma,ia Banyuelos reclaaa, prise-aaent, 6,800 sous

valenciana men el que hagi corregut fins a la sort de Gonçalvo

Banyuelos, aarit seu, als quals fou ccndesnat «.1 procurador fiscal per

sentencia de 1519 [és B d i r , de greuges de la corl de 15?0] sobre ï PS

aaortitzacions de València de què no ha pogut obtenir execució;

»egonaaent, 2j.OOO sous valencian« per privilegi de 3.000 sous anuals

sobre el dret de dites amorti tzacions, que tot i les diligències feies

no ha pogut cobrar, per haver estat evacuat dit dret per gràcia de sa

Majestat al governador de València; terceraaen*, 5.400 sous que no s'han

pogut cobrar, per privilegi de 2.000 sous anuals que pretén atorgat

sobre les salines de la Mata, que no s'ha pogut cobrar. Els proveïdors

resolen, per al priver, condeanar el rei per dita quantitat aés el que

hagi corrtgut fins & la sort del seu «arit -segons prescrivia JA la

sentència al legada- C11}; per al segon, condeanar el aonarca per dita

quantitat aés 04 ducats 9 sous f diners deguts al seu sari t per al barans

d'tscrivà de ració; per al tercer, »tèf que per mamen Qnofrt* de

B&nyuclos em p*t»t donat greuge per Ja mateixa raó, pretenent que

s'esguardi a ell dita quantitat i no a dita Maria, es condeana el reí a

pagar 5.400 sons « qui «era declarat pel Magnífic sisser Frederic

Gualbes v Ice-caneelier, lisser Joan §u«f«r doctor del reial consell,

l'abat Mar i sosnen Francesc Bosc ciutsdi de Barcelona, dins del ieralni
de sis Besos, comptadors dee df la prutulgació ée IM pt^f®at sentència,

TÍ ' ttl,«4.

77 V, *1 eap« . dMUcat • r«ucucta *• la MKii*«k.»«; i la «»litancie «M •• ff« *1

•»•tort et te MpMwiáé «•! taMWl, 101* *« t», f. ftvfff
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la decidió dels quals tindrà la >a te i xa valor ta« la sentencia donada
pels proveïdors

l||ifllffüyi aossen Onofre Banyuelos reclaaa 131 Lliures per les

causes i raona «o dit greuge contingudes; até« que el greuge donat per
Maria de Bany u« los declara Ja aobre dita quantitat, e» condeana el rei

en ela aateixos t e raes que en la dita sentència ( / s ) . Quan a lea altres

cose« demanades, se li reaerv» dret.

En aquest apartat queden recollit« greuges que, en

funció del nombre reduït de casos en què apareixen, no poden

ser eneabits en le» elassif icacions precedtnts amb una

trans'·encèncía que e» pugui considerar s i g n i f i c a t i v a , ço»

ara, detenció de persones ( 4 6 , 1 3 ) , per sentència ( 1 3 5 , 3 7 ) ,

ju r i sd icc ions ( 1 7 8 , 4 7 ) , p r i v i l eg i a ( 1 7 9 , 4 7 ) , «arques i

represàlies (181, 4 7 v ) , o bé sense e spec i f i ca r 1 8 4 , 2 4 ;

113,32; 1 1 4 , 3 2 ) , etc.

lS2Bf46r13: aísser Miquel Xicot , doctor, havent, cauna i dret de

Perot Ledó, presenta greuf» perquè dit Lfdé, estant a Cadaqués aab un

llagut guiat pel duc de Sogorb, fou dut a Perpinyà per Gu»ll*a

Rocandolf, capità dels aleaany», i detingut un any i aíg, i l i foren

prf»e» 180 dobles, aé» 50 ducafs per la injuria. Ates que consta d f t

Ledo »er detingut i en prêté, e« condes«* el reí a pagmr-li 100 ducat».

1528,84,24: «1 curador deis f i l i a d.« Gaapar Muñoz, quondam, aestre

de calç de l'obrft de Salte», pre»«nta greuge («ense especificar). El«

provisor» condea»«1 el r*i a pagar per dita calç 142 llí»jr*»s 18 «o«» 6

diñen.

152Bf 113,32: aossen Joan Pai-dat agutí il reial, prrsfrita reuge

(sen»* especificar); e« condeaaa el reí * pagar-ii «i <p* li »igui úogut

segons la certificació del regent la tresoreria (per ra¿ d« la

quitació).

71 (• « «Ir, la MMéiiet* «r«e*É*iit, ». tltt,ife,41v.
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Pe roc AUarriba, agutzil reial, préñenla

grttge (sense especificar); M condeana tl rei a pagar- li -si que li

sigui defut segons la certificació del regent la tresoreria, p* r raó de

la seva qui tac ió.

lSM.iaS.37: «I simile de Salses reclaaa 400 ducats que sa

Majestat i aab cautela firsada de la snva aà, «anà al tresorer general

que pagué« a dit síndic en virtut d'una sentència per edificar una

església a Salses; es condona el rei.

152gr152.4Qr: sossèn Francesc Coneu present« greugt per part dels

guany&bles d« Is bat i sen t s de ooneda fets per les llicències atorgades

per rei catòlic a la ciutat de Girona, Vic, Perpinyà i Puigcerdà, de

3.000 lliures de pensions. Es decideix que sigui feta aembl&at comissió

com en el greuge de mopgèn Gai lit s fia «on Blanes (150,40).

el síndic de Perpinyà reclaaa 900 ducats que dita

vila despengué per donar sou & volta gent per anar a la torre Cardan*

')ue estava ocupada pels foixencs i que els fou recuperada; es condena

el rei.

1528tlS8f 42*: el síndic d'Ulldecona presenta greuge contra s»

Majestat í contra iaaon Jordi oli» veguer de Tortosa i altres oficials

de la ai ta ciutat, en el qual f« part la dita ciutat; atès que s'b* de

fer gran procés, la brevetat del temp» i l 'arduïtat del itegoci per a

decidir, i atès que el Índic d« Tortosa al lega que cal «i»ura i que hi

ha litispendència »oi« antig* en la reial audiència, els jutges opten

per rrmetrr dita caum a la reial audiència, en la qual es declari aab

tota la brtvetat que fer m puf u j.

1S2B.160.43: el corifstahle de Navarra presenta greuge en virtut

del fet que el rei Ferran ffn donació de la vila i ters« de Castelló de

Farfanya prometent que 11 quitaria les rendes «n pod* r d'altres

«•penyo rades , i atès que fou declarat per sentència de ISIS (és a dir,

de greuges de la cert de 1520] que sa Majestat hagués de lluir i pujar

M t ep rendes i BO s'ha efectuat, rec lasa 600 lliures anuals que valen

les dites rendes des de 1514 (any de la donació) fins a la pr«»«nt

jornada Í la quantitat equivalent per lluir les dites rendf*. En

cendtsna el rei a pagar- li la quantitat de 4. OM lliures (de* é» dita

sentència fins a la present jornada) t a efectuar dita sentencia i lluir

i quitar dites rendes pel ¿reu qat serà declarat pels doctora d« 1*«

du«»« sale« d* la reial »udièncl« dtns del tersini Af 10 Besos, i f*»r-lr»»
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coBissló OM al greuge donat per Bisrer Joan Pasqual, doctor del reial

consel' <»).

lSM.lK».a4; l'abat de U leal, senyor gegoiii dia del ter»e d«

Pena, del RoB»ell6, recia** la pedra del pont del riu de fiaJLi que n'ha

apartat Joan Santcliunt, capità d* Sal tea i per fer un baluart nou. Es

condeana el rei a refer í tornar en fi »ode i fon* que estafa dit pont,

o a pagar-ne la valor, dins del ter«i ni de 6 Besos i*9).

î&2gfi63r44: nossèn Galceran Foixà, en la convenció que el rei

Pere féu aab la vila de Torroella de Montgrí, per la qual foren agregats

a la corona reial d'Aragó i ciutet de Barcelona, dient que quiUPvol

alienació que »e'n fes fos nul 1« i, atès que el rei Joan iVapenyorà a

l'infant fnric d'Aragó el 1471, empenyorament retocat per acte de cort,

devana que dita imoignoració «üfui declarada nul la. A tos que és estat

citat el duc de Sogort Í hi ha hagut documentació recent, es reaet la

causa a la reial audiència i que sigui expedida tan aviat COB PS pufui.

lS28f17gf47: don Pedro Eocabertí presenta greuge per ser

reintegrat en 1« posssssió -o quasi- de la jurisdicció de Sant Cristòfol

dels Horts í Sant Juilà de Bibelles, vegueria de Besalú; atesa IE

clàusula en dit greuge posada (videlicet petens lus et íustícía* sibi

ministran) es resol que «iguin llevat« ela iapediaents fets pels

oficial» reials de Besalú, alhora que es reserva dret al procurador

fiscal sobre la propietat de la jurisdicció.

l52af111̂ 47: el síndic de la vila d« Perpinyà presenta greuge per

tal que sa Majestat revoqui dos privilegia ccnsentits a Vilafranca de

Co.iflenl perquè »en perjudicials a la seva vila. Se sentencia que sa

Majestat hagi de fer comimió al ugnîftc Joan Cardona, canc"ll«r,

•isser Preéenc Gualbes, vice-cancel 1er, lisser Joan Sunyer, sif»er

Martí Sunyer, Bisser Francesc Castelló, advocat fiscal, qu* hafin de

declarar aab les cli. -dies en la coaissió feta a la causa de aossèn

Ra*on Blanes I11}.

Ii21fl·lfi7w; Antoni Res, fi.l i hereu de Jordi lea, presenta

greuge per certes Barques i represàlies concedides contra francesos, i

71 i« *1 ftwtü* 1IM,1·I,M.

M V. twM, mmr I'rfiattai, *1« gnwam r«t»rent« • dr/i>* MI

11 t* *1 «r«m« lfft,iS«,40.
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al ti«« w»«» M mm greuge* preteses. Ate«« 1* brevetat d» te»ps i la

vultitud d'acte» i proceaaon, cometem la decidió de dit« greuges al

canceller, vice canceller, ai »»e r Joan Sunyer, «i «sei- Hart! Sunyer,

•isser Balaam l l'advocat fi«cal, m form» i mtner* ï aab lea clausule»

d« 1 greuge d« aoaaèn Blanes (").

liM.taa.iiî don Pedro Rocabertí. até* que l'any 1377 el eaatell

terae de Subirai«, vegueria del Pea*dè», fou venut pel rei Pere a aossèn

Raaon Aleaany Cervelló pel preu de 284.860 «ous, d**«pré§ tinjut pel«

seus Hereu«, i dit caatell fou declarat lluïble, presenta greuge per ser

satisfet del« 284.860 soja «éa la quantitat del que f i n ha «»tat

espoliat, o bé que ae'1« en torni la possessió, «é« un censal d* dona

Blanca, «miler de Berenguer Vllmregut i en aegone» núpcies df Bernat

Polx. Ço« que con«ta la venda del rei P«re per dita quantitat i que dit

Alemany prengué càrrec de pagar censal de 30.WO »ou» de propietat i de

2.142 sou« S diners de pensió a dona Blanca, »f sentencia que dit

castell «s posi en po«sea«H de dita Blanca, i es condemna el rei a

pagar 31.200 sous del censal d'Aleaany que passà als Rocabertí P1).

ObaervmciattM sobre» le» »entencJ«*:

Aque»t« cort en la qual es no»enen d ivu i t jutges de

greuges, nou p«r part del rei i nou per part de 1» cort,

nombre que »era el regular i habitual des de 1S42.

Val a dir qu« é« preciia«ent en aquesta reunió de cort

que e» t oba M pri»er indici d 'un« tendència que esdevindrà

coBuna (**) « les sentlnci&g df greuges ~ent*»*?*, «r«, ço« «

d«ci«íon* unique» per a tot un »efuit de capí tol» que

12 i* *i «t•«<•• isit.ii«,««.

11 f «1 capítol d»<JI'«t * l1 »»»cuclô 4» U •·ntér><i·, 1 U <J*I tb«r»c to «M M f« »I

room »«t or I é» 1« 6ipit«eté d»l C«n«r»J, ACÍ, t. IM, f. 14-t«*,

ft4 ta f*f«r*iM «1 f«t «u* »'«rro»»»f-«»n »«fitefK.!»» é'tum curt • mim altra <•

pcMitvrtor; «ncara «w to v*ttv*B M* •*» «»teil p«i %w f« * 1«* «rts te 1IU t eu

litt.
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recullen le« demandes presentades pel« diverso« súbdits- per

m, tot el que resta d* segle; faig referència al fat que és

en aquesta cort que trobem el« primers valors significatius

(encara en molt poca quantitat, no arriben a la dotzena) en

l'escala que recull el nombre de sentències de greuges -

enteses, ara, com a decisions de cada un dels caros dintre

del marc de la decisió general a què al ludia fa un moment-

que, en una determinada cort, provenen de sentencie«

dictade» pel» provinors de greuges d'altre« corts.

Essencialment, el fet d'atribuir un greuge

d1incloure11- al grup dels que porten c^usa, suposa

reconèixer» com a factor determinant de la queixa, í potser

també de ia resolució, segon» els casos, la reclamació que

en una cort precedent -1» imnediatament anterior o no- ha

estat presentada per l'agent (l$) o la decisió que JR ha

estat pres« pels pro%«*idor_ de la cort de què es tracti.

Sigui com sigui, fje : d»» l'òptica dels proveïdors, 1»

pràctica, a«b suport legal o no, iol apuntar cap a una

acceptació cada cop »és direct« i s'mple de la resolució que

aleshort» prengueren els promisors que conegueren

primerament de la reclamació, recollida en 1« sentència

«1 legada per la part afectada i, llevat de caso* que

podríem considerar gairebé excepcional» l§i), el« provisor«

de la cort posterior mai no resolen en un sentit divergent,

• ino que més aviat reprodueixen 1« »olucié que »'adopti de»

tel h*v»r-hi w 11 tf*» f Mil tar o no, p*ré ai d'hrv»r r«uM tf*« 4*1 pult 4» «tat«

juri d u UMMitweie d'h«r»u, •ÉgMMicié 4ai ertUit, *te.} »n t r» l'i

** » •«• ...I1 «1 trwaf* iSI«,lTS,it%,
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d*un principi* A «éa* aqueste» situación» e> poden perpetuar

•n «1 t«Bprft Í i quan et tracta d'un greuge çue és sentenciat

•és de dos cops (és « dir, en »és de dues corts), COP

veure«, ja ha consolidat la força de la sentència anterior.

D'aquestes sentències de í528 que porten causa -nou-,

n'hi ha vuit que corresponen a sentencies estiaatorie», í

una de desestinatòria per un greuge presentat per Bernudí

Avinyó (§T). De les restants, set són derivades de

reclft«acions presentades a la cort precedent de 1519-20

I8*), i només unti porta causa d'una sentència de greuge

d'una reunió anterior, pertanyent a la cort de 1503 {**),

A«b tot, el fet de recórrer a sentències de greuge«

dictades en corts precedents no »pareix necessària«ent en el

discurs ço« un eleaent de fons, sinó que taobé hi «pareix

de» d'un punt de vists accessori, fe** servir ash un« \ocacio

d'utilitzar un referent de generalitat, d*inconcreció, i,

habitualment, é» per part dels jutges de greuges, per tal de

citar un argu»ent «é» en favor de llur decisió davant d'un

) t« »»«»pi» d'«qu»*l« mmtmÍM» cort »i pr*«*nt«t p*t •»rit·ai A»in>6 jlSII,l?$,4«v),

«1 mot, j à» 1« d*wet !••< ió 4«! »r-rug» qu* • 1* eort •nt·rMr i 1S20,114,21») fou

**tiMt r«u MI «I f*t «wt *1 vfocèm, «1 152S. im em *«{«r augud^mtiiii J«*(ruJ( -J*

f «t !• »»ntèmii ^ lli* mamem du- fu* /;<• ngji f»l prijudíii * 1»» furt* ¡v

ir.rt litt, d«»cilprló;-.

11 Sor- «1« ir«M§** I52S.6í, l»v (d»ílv. tel »r»ug« ISIO.tf.S«), ISIft.M.It «<*•!

ilît.lï.ll}, ISM.lM.ii* là», ISM.Jf.i*», lS3t,lSt,T -I U«M U**,lST,42v- <*»!

ISÏt.il.iJ), ISia,lM,«3 Ci*i llM.13t,2l), I 1SM,1T9,4«

Il II23»IM»êi (4*1 iSOT,••,!•*), fcH i «H» M*i« «w Iii h», M 1«

r*e*nt mut BCMMlatté à* dlv»r»o» coocwpt»» 91« •« eanffanMi •• *t

ni l»f«i
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cas concret. In aquesta cort trobea «1 greufe 92,26, o el

»até i x IOS 1101 que ens «n forneixen exe»pl«»s.

En «1 ca» del freuge 1528,92,26, que és una reclamació

presentada per Eloi Joan Escapolat, curador de l'heretat Í

dels béns de Joan Guerau Boïfues quondam, escrivà de

manament del rei catòlic, per 960 sous barceloneses; els

proveïdors, per esti«a? el greuge, entre d'altres raons,

argüeixen -Mitjançant un "atès"- que am Majestät en mitres

corts fou condemnada a pagar altres escrivmna,

Pel que fa al greuge 1528,105,30, presentat pel síndic

de la ciutat de Barcelona, per 23.716 lliures de les

pensiona degudes d'un censal de 484 lliures anuals i de

12.000 lliures de propietat del te«ps de Joan II, els

provisor«, vists els mèrits del procés i les sentències de

greuges en altres cort» donades» condemnen «1 rei «

consignar a dita ciutat les dites 23.716 lliures pe"

observançm de les sentències donadem pels provisor- de

greuge» en les corts deia anys passât« pagadores,(** j.

Algunes de les reclaBarion« superen un primer esglaé

dels passos que han de segui»* els feuges ja que pode»

$0 Aqu«tt* «l iu»l> MBhla i|u» ItMtria te »«r * um MMtAnti« tM«<,MÍ*nt **^r« «1

•at«ik obj»t»«, p»r6 r**ütt* ftic tot i B*r «n* «ttr« rw,la«*t,i6 <1« i« i jut»;

« K cort «ntvrtor (f. l« eMCflycia d«l gi»u|« tSI0,ti(l«I, -.bi« turn

E» p*n^infifc 4*gutf«* 4* ccttMil«, «l»l !••(». a'Alf«ft* IV, em aol»r* u*i

«l t r» cxmtfvet*, »so«» t* vv|«4a te ff.ïM ». «nu» 1 h t é« ¿7.'.00 11, a« (M«{ti*t«t,

i tel t«» JOM, te t,Mi n, »fi'w! . i <l« 12. IM li. à* propictst, A *e*, «l «»ojv

te lr]f (K>rtc c«u*«i <i'uii* ««ntfrK i* «nturju« te l* prtevra cert <•! iMtfl« • ' » ta
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considerar 91«« món estimades C11} i perè la sentència no

resol la questié plantejada, sine qu«, COB ja hé. passât en

d'altres cort«, ela proveïdors remeten la decisió (final) d«

la qüestió a yna comissió ulterior de composició més reduïda

les resolucions de la qual són -gairebé gosaria dir-

il localitzables.

A«b tot, però, la remissió per part dels jutges de

greuges -de 1« comissió dels jutges de greuges- de

determinades reclamacions a una altra comissió -un« oe »és

r»duïdfi- no ens hauria d'Induir a creure que el criteri

seguit p«r seleccionar els que són delegats ha de

correspondre's s*»mpre anb algun dels fets o dels atributs

que els jutges al leguen -explícitament- per juatií'icar la

necessitat de la sub-delegació, i, en conseqüència, encara

menys, a pensar que només és una qüestió processal la quts

porta a no conèixer del fons d'un greuge i « resoldre'l

def initivanerit.

No ens ha de sorprendre, doncs, que, curiosaaeril, les

al legacions d'haver tingut poc temps per tractar 1«

reclamació, o per la urgència de complir ela terminis,

«pareguin sovint en greuges que boa podrim qualificar de

complexos í de delicats. Cs força possible i probabl* -i si

«és no i,rou versemblant-, doncs, que alguns del» greuges que

són reirr-,üs a les corissions reduïdes ho siguin,

precisament, perquè els seus contemporanis procuten de no

aprofundir -i, doncs, no remoure- masaa 1« qüestió« i m irr n

* '»r « IM finalitat« é» l'«*t«Éit peáoa eoMiiMrar %j* tte gifugvt **tiawf* 4**

ert mtmirrn' •!• pr«f»»Wt»r« »•»» *« à«« r«»ï<tti 1« tBpti
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d* f e r-lo« pastar d'tia« »anerc aés aviat discret« (fwi no

dir desapercebuda) i>er un* COMÍ asió d« comi-osició més

reduïda«

Vegea quins ton el* greuges sentenciat» ran de la cort

de 1528 que acaben essent reaesos a una coaiasié perquè els

resolgui posteriorment din* del teraini indicat, si és ei

cas («).

Dintre del prlaer bl^c trobem un primer grup de

reclaatcions (M) que presenten una idèntica solució: els

provisor» fixen -o atorguen, segon» el punt de vista que

adoptea- el termini d'un any perquè s'hi declari novament

(*4) en un altre judici OP e» puguin oposar noves dades,

davant la coiiiissió feta pel rei o pel canceller als aissers

J. Sunyei , M.J. Pastor, M. Sunyer i P.A. Gurt, amb prou

poder perquè tingui força d'art« de cort generml,

Un segon grup, és resolt d'acord aab el greuge de G.R.

Blanes (**), que davant d'al legacions ço« la qumlitmi del

negoci, Ja brevetat del temps, o la multitud d'metes i

processo«, presenten l'assignació d'un terainl de 10 «esos,

per tal que resolgui la comissió foraada pel canceller (J.

Cardona), el vice-canceller (F. Gualbes), «i» «icers J.

Sunyer; Dalmau f 150,40), M Sunyer (179,4í, 181,47v); i

92 San, «'HM tunan, *1 19S.3T, «1 llf.lfv, «I 150, «C, •! tSt.ltv, «i 1 6 0 , 4 1 . «1

1 7 t . 4 » ; «1 til.ifv; i *1 112,11. &• r»ltr«, «1 ISI.4I«, *1 l·l,«*» i «1 - j» vaat-

Itt.ft.

M li* |r*u(«« H«, 17 i UI.JTv

f, *1 HO,« tpwMtoo* ê*m massl); *1 179,47

it! 47v i«ar-*u«» i r*pr»k«! )»•• ) .
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1'advocat fiscal de i« causa (f. Castelló), a«b el »ate ix

poder que els previsors, per tal que sigui hagut per act« de

core.

Un tercer grup (S6) se cenyeix, a l'al legació de la

brevetat del temps, ï assigna un termini -també- de 10

mesos, alhora que prescriu que sigui tingut per acte de

ceri, a la conissió formada pels doctors de les dues sales

de 1« reial audiència. Una dada que cal retenir: l'actor del

primer és el conestable de Navarra, i el del segon, és nicer

Joan Pasqual, doctor del reial consell,

Tanca aqUvSt príaer bloc de sentències que remeten a

una conissió ulterior, el greuge dels Banvuelos (156,41v í

157,42v), que davant la co«plic«rió d«l cas -palesa ja en la

priüerm ocasió oue va ser objecte de sentència- fixa que es

paguin 5.400 sous a qui serà declarat per 1« conissió

formada per micer F. Gualbes {vite-canceller ), nicer J.

Sunyer (doctor del icial consell), l'abat May i F. Bosc

(ciutadà), dins del termini de 6 mesos, aab el mateix valor

que la sentència dels provisor«.

FI segon bloc, en canvi, a diferència del primer que

recull les remissions a comissions «d noc, abraça els casos

que reaeten a d'altres comissions, és a dir, « altres

orgmnis«e» o institucions que, per decisió dtls proveïdors,

entren « jugar un paper rellevant en la resolució del cas

d«!S de llur àmbit d'actuació propi. En aquest« ocasió vlm

«xeaple» corresponen a la reial audiència.

V. «I if«,il <«u«ntu«t) t *1 18Î.4I («MMiiitat.* Ji«*fWM}
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Davant del gr«ug« 158,42v, al legant que s'ha de f «r

gran procés, i considerant 1« brevetat del temps i

l'arduitai de] negoci, afegint-hi el fet que el Hate ix

síndic de Tortosa invoca que »obre la »ateixa qüestió n'hi

ha Ja una 1 i t isptndència (*7) aolt an t i ge, els previsors

opten per remetre la reclamació a la reial audiència, sense

fixar -a diferència dels casos ».nteriorp- un ternini de

resolució, en la qual es derlsri amb teta la brevetat que

fer í* s pugui.

Pel que f» al greuge 163,44« considerant que es estat

rj tat el duc de Sogorb i hi hm hagut documentació recent, es

re«et la causa a la reial »udiència -taœpoc en aquesta cas

no s'asaenyala terminí- per tal que sigd* expedida tan aviat

rom sigui possibl*.

A cavall del bloc precedent i del present caldria

situar-hi ela greuge« 182,48 i 160,43 (*•) aue remeten a la

decisió que prendrà una comissió formada pels doctor» de les

dues sales del reial consell.

Val a dir que, ai rac's no ei aquesta ocasió de 1528, hi

ha una cert« concentració espacial, cap al final del volun

de les sentències (**), d'aquelle» queixes que són reaeses a

d'eltre» co«i>aions; coincidència que ens pot induir »

pensar en la possibilitat d'una certa i d'una tolt relativ»

L**iii*tê«cta o »i (»n*iic«B*ftt de i'mttatênci« é« Hti*pM4è«cla davant em !*

Jwiadleeié ordinal t« tel «atal« «f«r cu« Mitt *a«*n* pr«fc«iit«! <•• on gr«u«ir «oi

cuBportai ia 4MM*tiM>cáé á« la r̂ laaacié i '« r««ii.«lé » dit« Juriaâicciâ -q««

•cl »»r la r*i«l «uálAael«-, -,u« •« «1 CM aal «rru«* ÍStl,131,3f«

M », *upra.

W t* i»f»r*fici» pria*r• *» .' gt*««»f* 1$0,»0



344

ordenaciö intern« de 1«» «entenc ies, que difícilment es

correspondria »mb un hipotètic ordre »cronològic- d«

presentació d« lea reclaaac^ons, sino que, me a probablement,

e« deuria trobar en la línia que les queixes aés "simples"

serien resoltes primer (10°), i les «es complexes, d»sprés.

En cas que el grau de complexitat fos tan elevat que no

permetés de resoldre el greuge (IB1) dintre del termini

assignat, es deuria arribar al punt de nomenar una comissió

-que se n'ocuparia ulteriorment-.

À mig camí, trobem un altre tipus de solució possible,

que parteix de la sentència nue estíea la petició de l'agent

però que no arriba a determinar l'import econòmic que avalua

el perjudici causat, i deixa l'aspecte -merament- tècnic de

la determinació de la quantitat a algun càrrec o a algun

òrfan col legiat qui no forma part de la comissió de

provisor». Així, p. ex., és força corrent de trobar

remissions de liquidacions de sentències al mestre racional

o al tresorer (IM) o a la mateixa comissió qu« n'h» de

conèixer í1*3). In algun cas, la Informació és insuficient i

v t« a dir i«» raclaaacion» c¡oa no pr»»»nt«n triait* enripie««*« p*r «1 proré*.

^odwt Mt r*wit*( Mb u: • e*rt« facilitât.«

Cal no ubll(*>r !•• r«»«rv«t çu« te ••Mifk·t·t « l'I·icí te l 'apartat »<>br« *1 f*t

qu« 1« prudtnc» i l' oportunitat polit i«u*S h» 4**Í*n jugar t» P«P»r f..rv«

(•portant .

lfl f, •«,» al« trauga» II, t | M. »«v.

103 P, m., *la tr*«i«aa |Stti1 1 lit» If » i Um i tot cl IM, «S, «n» r a»» t « la

«act »Id avia éoctira «la IM EMM «si** 4a l'awtfiènria; f,
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M» acaba d« concretar qui «* fura càrrec c« 1« liquidació

(tüi.

Al costat d'aquettes recla»acions, 1 encavallant-s'hi,

trobem el« greuges que necessiten que es faci una

determinada activitat per a la realització de la qual

s'assigna un termini (qae oscil la entre un i dotze mesos),

especialment de caràcter processal, p*»r tal que la sentència

dictada -formalment vàlida- pugui ser executada en el monent

que consti que s'ha complert la "condició" establerta.

Aqu«st tipus de solucions sol acompanyar els greuges que

tenen origen en actuacions produïdes for« del Principat, »és

concretament en les possessions italianes de Nàpols i de

Sicília.

El termini més llarg, •_« dotze mesos, és assignat a B.

Roca, rtespré» que j» se li ha senterciat que li han de ser

pagades 42 lliures 10 sous rosselloneses cada any, per tal

que en el termini d'un any a partir de la publicació de Ja

present sentència pugui dilucidar què s'esdevé «»b «1

residue del dit censal (lts). En última instancia, aquesta

cas no és altra cosa que 1« manifestació explícit«, «n la

part dispositiva de la sentència, de l'acció que els

»ateixo« proveïdors reconeixen per a un aspecte d r» la

reclamació en el qual no han aprofundit.

El cas més general, més corrent, de ^oncessio de

terminis, -el més prototípic, diria-, «oi respondre a

10* II« fr*Mf*s *2,17v i 75.2»», tot* de» r«f*rit»

<,orr**»ontfri.> «I M« ir* racional,

ttV ti ft««» M. it. f.
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l'atorgaaent d'un de t r rat i na t lapse d« temps %i>e actua com un

ternini judicial per tal que l'actor pugui realitzar una

determinada activitat qu» haurà de provar en arribar-ne al

t e »-me. Si prenen con a exemple els casos de J. Comes i

altres, d'una banda, i de M. Hospital, de l'altre, tenim

que, en el primer cas, el termini de vuit mesos és perquè

provin coa fian demanat ditm quant i ttt m Nàpols, i que» si

allí nu sén pagats, llavors els ho pagui el rei de les

pecúnies del servei Í19*5; en el segon, mém irregular, se li

déna no»és un ees perquè posi en poder de J'escrivà d*»ls

presenta greuges cl privilegi original de la Rota (l07 ),

aleshores, es diu, que constant, que no en pugui tenir res.

El darrer cas, concedeix sís ««so» dr ter«tini al

»on»rca perquè faci pa^ar els danys a l'agent: i sí no ho

feia, llavors els hi pagarà de les pecünies del servei (1M).

Cort dm Barcelona de Í529 í"8)

Aquest« cort te celebrà al convent dels Frares tenors.

De»pré» de diverses prorrogar ions la lectura de 1«

proposició fou fet» el 4 de aaíg de 1529, fou llicenciada el

8 de juliol d'aquell any.

*** t» tS.Mv. », «uj/r«.

lflf li 11«, ii*. f, »upr«.

II ü, II*» ».

199 t*6Í4.- J>TWM*MM; •t.'··ia·l Jt- AC«, 6, HÎ2/1, MA, C, l·li/S, r* tai »CA.

«, ltll,J MB, 6Cf Ooftm, Iff-ft/S. COBOL**) / MÜA, tj. cor f t. . . . . ». 343-344 ,

/ MMI4VB. Híntonm ê» im I«fi*jMtJ<Stt .... Vf! ÜM3», ». 131.
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11« t«B*« «ï 1 voltant dels qual« firà i« intervenció d«

1'esperador feien referència a l'evolució del conflict«

arwat amb Frar.ça i a la situació a Itàlia -emb I1 a*ena%*a del

perill turc- t 1 1 6ï. f-t* cort concedí un donatiu de 250.000

lliures barc«lone»«s \111).

Mo «'aprovà cap disposició er. aquesta sessió. Ta«poc no

he sabut trobar cap actuació que fes referència ml

no»ena»*nt ni a 1« |»ossible activitat cJels jutges de

greugeip ni »e'n conserven nentènciest si *̂ que nai

arribaren a ser dictades.

110 SOMUB / HU*, IM co'-r·* , , , , », Ml.

111 COKXJU / PCLU, Lmf rtrt** ..., p, M4; HátIC«ÍJJUi / «»«IflMi, Hi»u,rim em Im

tór, ..., ni f IMS», f. 111.
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Cort de Montse* d« /5J3-J4 I 1)

Aplegat* els estaments a 1'església d« Santa Maria,

«« llegí la proposició el 19 de juny de 1533. La cort fou

llicenciada un dia -indeterminat- de gener de 1534.

El aarc d'aquesta rtuni ó s'insereix en l'àmbit

internacional de lan possessions de l'emperador arreu

d'Europa í dels problemes, derivats de la situació de

conflicte que tenia, a Itàlia, especialment amb França; a

Alemanya, amb les heretgies; i a Flandcs, a més a nés de

l'amenaça turca, sempre prement, D»*, ant de les grans

despeses que suposa l'exèrcit, i l'armada d'Aüdre» Dèria,

el »onarcm convoca corts generals a Montsó per als

territoris deçà a«r de la Corona d'Aragó C2).

El 12 d'agost l'estament militar (3) deliberà que e»

demanés a 1'emperador que es nomenessin el» previsors de

grei»ge«, peticié que fr»u acceptada, la qual es traduí en

la proviïié de nomenament dels jutges del 25 d'agost (*).

Boct**nt«c4a,- ^ftit*nct»m ACÁ, OI, rar im, It', AC*, €M, Mirla. 13;

ACÁ. 6, IMl, D* 11* A£A, fi. IM1, /Tw»*«o« oamu; AC A, f. 101«; *<l*tià?lic

ACA, f, ItM, AC*. 6, l·lf/1; m,lit»r: ACA. C, litf; Ad. 6. 1*13, r» /« 1 . AC A,

C. l·17/2, IHBS. OC. Cartm, I» I-M AiU«»: SM. Ita. MM, f. Mv, COSOL» /

»LLA. it« cortil .... p. M«.SSI; 4ABICaA<4T / NAjai«m. Hintm-i* em ím

.. , VI I i IMS», p. 131-1M.

/ PCLLA. U* cOrt»t .... p. Ml.

«mau* / rSLU, U* cort»» .... p. Uf. f, t«abé ACA. t, l§If/l, í, 22.-Z5, M

qu* ta *»t* 4« !• miplicvci« é« «9>«»«t«. to',

tol tvgult. *i

34S

ACA. t, ItU, f. 25-?7ï. ACA, C. I·17/l, f, 22v-2ï, ACA. *. !•!•, f, tt-Si.



El Bonarca noaena, per part »eva, Joan Cardona, bisbe

«let de Barcelona, canceller, Marti Joan Sunyer, refent

la cancelleria, doctor en quiscun dret, Francesc Gralla i

Desplà, mestre racional, Joan Ferrer Puig, regent la

tresoreria, Francesc Castelló, advocat fisc«!, Pere Arnau

Cort, Bartoaeu Martí, subrogat en llcc de visser Miquel

May, vice-canceller, «isser Francesc Muntaner, subrogat

en lloc d« «icer Miquel Joan Pastor, regent la

cancelleria, í Francesc Romeu, subrogat en lloc de Jeroni

Agustí» batlle general; per part de la cort, de

l'estaaent eclesiàstic, Joan Torao, bisbe de Vic, fra

Pfre Burgos, abat de Montserrat, Antoni Vilar, canonge

d'Elna; del braç »ilitar, Bernat Galceran Pinós i

Fonollet, Barto«eu Cui»erà i Francesc Conesa; de

1'estaient reial, Francesc del Bosc, Joanot Agullina»

subrogat en lloc de Miquel Garbí, i Galceran Baró,

subrogat en lloc de Pal ladi Maler Is).

£1 dijous lS-oct-1533 la cort general adrcç« una

lletra als diputats del General a«r»ant-los que paguin les

suKt.s dels greuge» de le« sentències de 1528 í les

compurtft M in (*). Els diputat« responen c-1 5-nov a«b

ínfor«acíé referent als cinc co«p»rti»ent8 del dit any

1528 (M.

El dilluns 22 de desembre de 1533 els estaments

presenten tina supliese 16 per tal que es no«eni Miquel

1 «c», et. rar t». 11, f, i.

4 «C*, t. if U. f l·li *C*. t, l·IT/l. f. M, AU. «, MU, f, !J«-12*v.

7 «CA. c. isii, r. ut.

349
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Garbí per substituir Francesc Santceloni provisor que ha

•ort i a la qual sol·licitud accedeix 1'emperador (*),

alhora que disposa que «1 nou proveïdor ha d* complir el»

»ateixos tràaits que «i seu predecessor, coa ara Jurar el

càrrec ('). Cal notar que la fórmula del jurasen!, la qual

coincideix essencialment amb la fórmula habitual dels

proveïdor«?, alhora que fa al lusié a la causa de mort que

l'origina (circumstància excepcional), present« força

punt» de coincidència amb la fórmula de juraaent dels

habilítadorm (lo).

aC*. 6. l·IS, f, W», i 4C4. C, 1*1«, f. 1 3 3 %

s. r, r, > t.

/ tntrr /<»• *i trot prr> vhidor» é9 gtfugf^. QUI f or f n / mmmmmtm m vomtrm

p»r J« urmt rmml J» la dort á*l / voetrv Pnnciwt J» CattaJíM^v

fiHiih matmmn»t rrtn- / »*mch SmmtmlMtí Jo 0w*l ^ca> « í)*u ha plagui hm /

PM«' *J drvlf m «atura > é* ajprf, fi> líocà éml gtml / i« rfjt 6ra* rMiJ Ju

a^DMWMt a tigu«' Carei / altr* J-'J» *;/iJj(íi» de ¿tr<tr¡*. p* r vo loa f / » í
f tusf*a*ofs / à» tflt n>» í r* fninipm, M^pliffiMM a »octra taj»»f«f «u* / ij

til*( n »u r rot» r m» 1 luft> JtJ étt !>*n**!ani ml I dit Carbi p» r f¡ru»jmr d»

grrugr* éoumttt-lt ió mmtn / pi-dft ju* d:t Smmmlttnt ttntm * f< . 1*1̂ « « IM

te p« r alca (lu« »1 «un^f*. IM •cc·ptAi '« •wplit·c.ia 4*1 t ¡ i « < , , it u.i>-« «I

•a t «i A poder, t *t p« r « i k o »» ' ,* .« fu« hi 4* Jurat «I cArrm. ACa, C, 1614, f .

IM»

/ SI* «»»Jll3 Giutéfm mmmi» <l»<«i*ri* tUctm» 1» *•«! / ^rè

< r* i *«!';!• i-»r •. :l>* 1 1 < rl COHAtJfWtM* / "I i^nJuJ* t-M^mUm ßfttetCtf

juntit f»t f áomtntm f*tm f t «JIM .¡am f.* ^títtu^t r*«.Mg*lJ« /

.up»; ajAiMi« fiwtf cauKWJ imriu» I mf&*rtmt fr»»tmr

ar* , «f aanjÍKji < i*rí>da r -.1 ja ptmrn» i i4«ca«c,«JlarlJ vu-«/ / j«

offêCâi •**

. .'*»»; ; (e ; «r «u* /'^ (»//«• »*< urxJu* AM« «f MMMI berna» <i» i< i»n*j- /**

mmtm* fíutj 0t jumïtçímm (+-<¡w-- fmctmt 0t *J- f mirnatr*bii tm*tm

i-«iiSJ.j;«ij -, fatmtf ¡i6 /;:safíco« ttrc¡inf>n», Cutí»! i tir:,orif*

- a p j r u J j /** cut í l »rum »tj mtím a<<« w 4« <ur» îar^fur a**Mt**it / J î aantU

awr», favor«, od/o, ifitcor». bon* /••« mmlml I mitmt¡mt*l «c pr»t jt>u» jmaf

piraacnf Jbu» atf !»•< /Î0 fflvtlàm «arf-.»oJaB>^ ííoiwia •</ jtw iMndala *t

18 V , , p, •«., ACÁ, t. It t», f, tO ( corr«*|«n^>t « ia cx»rt M tSSfi,
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In aquett« ocasió »'elaboraren quince constitución«

i divuit capítols d« cort f 1 1) que, essencialment

abraçaven qüestions relatives a l'administració de

justícia, a la jurisdicció deia capitans, a oficis, a

presó* i a pr-sors, a aspectes a d m i n i s t r a t i u s d'alguns

procediment* judicials, * l'ús d'mr»es per part dels

francesos, al coaerç mmb la ierheria, m tributs i a la

cria de falcons. Partint d'un oferiaent previ de 200.000

lliures ( l2 ) i de discutir la for»« de concessió d?l

servei (lí) la cort acordà un donatiu de 250.000 lliure*

de les qual» 60.000 es reservarien per als agreujat» ( l* ) ;

per » l'execució del qual «cord es féu un sindicat als

diputat« del General, com erm habitual ( 1 S).

Creuà»«« de 1534

Fis greuge» presentats per quitación« o salaris

const it weinen l'apartat «é« noabrów dels greugfs -qu*» no

11 W4,u-n» I« *Mcrt»ct6 i tí r*M* M MAftlOMMB / «MBS*m, It « tort» à« J*

lm»l»:,ór. , ... Vil i INI», y, i;a-ll4. ACÁ, fi, ItM, f. ¡«4 mm. ÉCA, C, l·ll,

f, l·I »* i IM »».

12 ACá, {, ItM. f. 121,

" ACA. 6. UM, f. luv,

11 OMKHJV | NUA, L»t rortv* .,,. 9. lil, HAtiOUJUi / MAI·IOBt. ITlatarJ« áv J«

. ,. fil lIMSl, ». 111. «CA. C. UM, f. 154-15*

Mà, C, !»!•. f 11« *«. âCA, £, I·IS I 215 »•



porten causa d assemblee« anterior*- pretendáis en

aquesta cort (li).

De le« 40 peticions que giren al voltant de

quit tf ions, «e'n desestimen set. De les que sen

est i «adés, n'hi h« 10 ám presentad?« per quitación« de

gentilhome de la reial custòdia (17), tre« per ia d'uixer

(1§) i de cap«llà ("ï, i n'hi ha taube tres sense

e»p«^ificar I2*); dos casos per la de coadjutor

extraordinari de »«stre racional (n), per la quítacíó de

procurador fiscal de Is regia cort (Mï I pel de capità

(2JJ. Trobem no»és una queixa (J4) referida a 1» quitacié

C*l t »ri n «n coapt« qiM hi hi p»tit»^/n» <ju« «a I*« s*k%iu<i» «i¡»«rior» for»r>

rxi«pur«d»t CMS * r»clc^«< lont d» guit«cipn» 411« ir«, M • d ir , • partir d» 1«

v»g»<l» qu« »£>ci pr»wm*«t», *ti i« •»•i.ur· »n (jo* »k b«*«n «n un« M»nl*rx.ie

«nt«rior»»nf p»r IM« »!tr»» proveí don, p«-;»»n • ««i- emt*tá*r«4**

ir»ug»* i)uf porrón «atwaa 4« **Mt*MxlM «/)f«r<or*. y., •».. «1 CM d« !*«

•MMMMtf** SA I lances 4* 1S2I, 90* 4r« r*-*p«r*i x«r«n en «1 capital

or: t«po»>»nr • ««nrMri*« «nf»rior*. C«l cuntid»r*r tc^M « í t r » * si lu» DHL 91«

t'ï pot h«v»r , <o« «1 gr*Mf* Ilf.lll < > . * f*n«*/s»i. o 1« cuf IOM p«tict6 4*1

Itthta.tiv, »n î* F»rr«ndo Aitwrf r»t !••• *1 Mlari of«»b«ix«d« 4*1 MI« pat«,

4ifuM , «lut v« »«r d«lin«ut p» r ••{MI te 2S *ny« ^u«n hi «MV«, p e t i - 'í> 91« 4«

4fí»»\i»»íÍA »té* qur ml prcj-, *• oci «« *cMI jM«tnifl.

17 MB »l» «r»u4»* II» S w » lt. t»; 21,tO¥, It,l«¡ M,l«v, 3S,il«, M, 90«, M. M,

l . l , S « v , 1 2 « 5 » % .

11 M« *1 «S. Mv. iï.li»; 14I.U«.

11 SÄ *I 4t. 21». SS. Mv. ?4,M,

10 M« «I lii*M»»li; §1, it»; M*. M*.

11 Son •) Í, 4-; It»S».

22 11* fr«««» »».4l; 23S.US».
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dels ofici« següents: l loctinent general ( 3 , 2 ) ,

'loctinent d* mestre racional ( 9 , 5 ) , bombarder ( 3 2 , 1 5 v ) ,

agutz i l extraordinari M 8 , 2 2 v ) , governació del Rosselló

( 6 § , 2 § v ) [ ( z l ) J i veedor «»jor de la fàbrica de galeres

( 1 5 2 , 7 4 ) [»és quatre ( 2 i ) J , »aricho ( 1 6 7 , 7 7 ) , [ ic rv idor j

continy ( 1 9 2 , i 3 b i s ) , í vergueta de l 'a lgutz ir ia ( 1 9 0 , 9 5 ! ,

153*f3t2: Frederic de Portugal, arquebisbe de Tarragona,

lloctinent general de sa Majestat, presenta greag« per 18.833 ducats

S »ous, pel salari i l'ajuda de co«ta coostitutïts per sa Majestat,

des del 02-jul-152S »1 16-i«rç~1533 (és a ai r, quatre «ayt, vu i t

•esos í IS dies). Quant »1 salari, el rei é» rondem»!.; quant a

l'ajuda d« rosta, se 1 i reset va dret en un mitre judici í no proceir.

lS34.8.4v: Gonçaï%*o de 1* €&»br« guondmm, escrivà d** fcan*»*nt i

coadjutor extraordinari d* l ' o f i c i d* s. -.»s t re racional» re ."i asa 349

l Hure« IS pe! »eu salari de '-oadjutor r-er tres any« a*»o» i

28 die*-, m raó d* I / H i a als garnis ordinànœnt és escrit en

carta éf rtctó dt »ít ÜMjettMt, ses 25 ducat» per diversos treballs

«nstinguts; vistos f i n »Ihmrans d'escrivà de rar ió, Im cautela i cl

testaient on in s t i tue ix hereva uni?ersml ia seva f i l l a Safdmiena,

•uPer d«1 Míqyçi Quintana, e» conde«",» el rei.

1131, S, S: sotsèn Jofre traginer, lloctinent de aemtr«* racional

d* 1* regia cort, r^clsaa 676 ll iures per 1» gràcia ordinari« »dit

ofici pfftmn/ftit sé« 54 l l iure« p.'»r raé del vestuari, A» què te

«Ibarans d'p»rri«i éf ració; després de f ixar algun«»* garanties f*

condeana f i .-ei.

t« é**Mti*af % i d» fmm »«li« i i l« , lS4) , i iixt lit*«t é» tetll*

4tu .

f k 4»»«t. .••'. «1 ú* '-«burí V.iat . ' f ï . I twi , lioetM^t 4* procurador r«i«l *1

^mMllé I la CwaMif«, «ta rvcÎAiMv* l'off te i te p»w«rf<>r .»« !•» fort «i »M* 4«

alts co»t«t» te i«é haï i« »«tat pruv*it p*l r»i « . « ' u l i v . , ••* » i» Mtluft*

. vist« 1« *MJtMMM««:ié, *t« provi »or» r»«« i »r. cu» as te J . c t , p» r «o«

»»t«t cor.c»diT darin'.» illorvm

353

II «f •$• i »t, p»r «flul·i, »U «r»u«a* -tot» r*Ucloo«t« umt of. . tocwit« •

1»» MUrM- -9.23», 14«. T»*; 151,T3v; ï t l , » J v .
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Antoni Jora Ferran, coadjutor extraordinari d*

l'ofici é« MMtre racional reclaaa IM lliure» 4 sons per la quitan i ó

é« • »ou« / dia, a»b a i bar ans dV»crivà d« raclé; «s condemna ei rei.

1S34.11.hT: Galceran Remolins presenta freufe per 84S 3/,

ducats pel seu salari de hu de la reial rustè'iia deguts, aab

alteran* d'escrivà d* ració (un per 137 | ducats i un altre per 358
l/i dyeata) qu« pr*n«n s usa d« 49S Vj ducat»; e» condeana el rei a

pagar aquests darrera quantitat.

ÏS34T19.1Q: TOBAS Boixadors reclaaa 639 ducats 4 sous »és 200

ducat* per ia ,jit»rió ordinària de fentilhoa? de la < \.^& de sa

Majestat; vittt els albaran« d'escrïvà de ració (un d« 82 /j ducats,

•ir altre éf 2'i~ 4/j ducat», un altre d* 79 */| ducat«, i un a'tre de

1ST ducat«); «* coedcana el rei.

lS34.21.10r: Jcrdí Eiieric d«sr 8S2 '/j ducats p«r la »*va

quítmcié de fentilbove; vistos els alomrans, e« condeaaa cl rei a

pagar la quantitat qu* hi é» continf»idí.,

tft}4f21.14: Galceran Durall rerlaaa la qui tac ió d^aquell» 50

ducat» que •« Majestat «anà p*gar rada any als get.tt Ihoaes de la seva

casa, de« de i'l-ocl-1523, »egon« els albaran» d'escrivà de ració.

Vistos el« albaran» (que prenen »u»* de 495 dt"*ats 20 sous), es

condena el reí.

liMt32.1&ir: Joan Martí de Bal»fu**r, correu i bosbarder de sa

Majestat reclaaa 11 295 sous pel meu ofici de bosbarder (a»b

albaraa«); el rei í« condeanat. Pel que fa à la consignació del Befne

de làpoi», e« decreta ho hagi d« deaanar en dit regne soèf* ¡fs

coatíga^d^t, alhora qu^ »e ü reservi dret »obre dit capítol.

lS34,^4f 16v: Harc Antoni Caaos presenta greuge p*r 415 ducat«

(sab albarar*) per la s**a qui toc ió de gentilhose; el rei és

iS14.aJ.liw! Jom Rebo 11 Ho deaatta 23€ ducat» (aab a i bar ar. s)

la seva quitsció d« gcntilhoae; tl rei és condi-anat.

lS14.4i.lftr: Jeroni sa Ber«rola, vídua, /illa i hereva de

F r an r t- »c Vedrenya quondtji. cavaller i wiser ie ta Majestat* reclaaí.

17.992 so us per quitacior.5 li són degudes; vi»to* l'albarà i el

iestaacat 1% institueix herc%a, en condeana el rei a pagar díta

tuant i tat.

3S4



r: f «lip Ft r reres, rtftat la cane«? i i er U 1

fine«], Felip Perrere» (»on I Ui) uixer d« •* Majestat, i Pere

Per rere», capellà de la refia capella, reclamen, el prism- , $00 «ou*

• «11 Hemata (asb cautela f i nuda de aà de ss Eaj«»t»* a Barcelona el

fî-Jii-iSff); tl MfOBj 250 ducat« ner quitaeié del teu ofici (aab

al barana); «1 tercer, §0 ducat« per aa qui tac ió (aato al bar an»); al

rel é» condemnat a i» le» dite» quantitats.

|§|i:t|̂ tt|wî Miquel Xicot, doctor en quiacun dret, i na

Bri anda, vidu« de Poro t Altar iba, depanen SO lliuren a dit Perot

degudes, fina al dl* del *eu òbií, per quitacíó uel seu ofici

d'agutzil extraordinari. Viato» «1 privilegi i el tettarent Ae d i t

Perot ««b que a»»i„aa -els reclaaantn- coa a tutors del seu fill

Suerau, es cmdetnu el r« i a pagar dita «|«antítat, tegt/rf IM

d« ¿ornen Jo/tn Dcspuig. t~eg*nt 1» tresoreria.

|B3irSif 2<w: Miquel Joan ícatt, canonge de Barcelona, dr«a*in 56

lliure» 14 aoiis que li »en deiCuts per la seva quitacté de cupel li Je

la capella d« ma Majestat (aab do» albaran*. un de 660 »ous, l 'al t re

d¿ 5?4 »ou«); el rei é« corJeonat (27).

á: Stil leí Castre ?inós t So, vetcoate ¿'P-.ol,

prêtent» grta<e ptr 1.011 ducat» 11 »ous m ell denits p»r »a Majeatat

albarans d'«»crivl de r«cióiï el i*,*i é* condeatn*,«..

: Gaillet iftaon C»»tre So i Pino», ve»co«tc d'E/ol,

i l'acto" d«J tutor d« Pilip Castre (hereu de Pedro Castre qucndam]

Tm^limem 1,530 lliure» rowMllonesea pel salari degut per la

|9vern»cié Atl loste i 16 tingada per dit« Pedro i Guille», contignat

•der* fit *JK»liM^nt« é» I» procurée to nial d*/l Kosgel l^. E» candeana

el r«i a pmf*r-io» «1« »alari» que «1» »en deguts, del» fmolum^nts t

1*0 rendí s en son conngrtls.

Santcliâent, roble, entre d'altre»

r«clajueio0« (t§), prêtent« la d« 200 ducat» per yn« c*n»ift.ació feta

tt ^ i«* ->tt m. l« (jMti*at é» Sf 11. 1« B,

* érnur». i «>

ei Tmlf.m, fP 11 M

*• ét% o»».«U 1 f*t m fer«,

IU «M»

j» arm 1.087 ducal« pur MI¡ talusrt f »t ai

rtwM! i(K-««o» p»- ft •ttai···̂  prt « .»

fondr* «rt i lUrt« ••Md·, M.tM

•i» ».It fewMfwMI «t«« «bo p»f «cl» à» 00r f



p«l rel caté!le, confinad* per M Majestat, *W 300 ducats; e*

cor.deana «a K&jestat qu« 1* pagui Wfï ducat« per Is aeva qui tac ió d«

fentilhj

1634.74.33: Galceran Aloan^ll, pa. e Í l«flti« aaainfstraaor d«

le» sève« fill«« Ana«, A Idónea i Je ron í «a, her« /e* de soss^n

Al»ogavsr gmmámmt pabord« de Manresa, deaana MO ROUE (aab al barí) »

dit Alnofiver d*gut» per ruó de la seva qui t ací 6 de capellà d« la

reía! .apella; el rei hi és condemnat.

1534.94.46: Galeeren Marqua* , gent i 1 ho«e de la reial

cuttèdia, (tasaaa 215 dur t s 18 »ou« (aab al bar, in«) per la seva

quitació; el rei hi é« com:e*r,aï

ÍM4tfTt4Ttr: Pt ro letidísabal, aesire «ajor d'wbret de t*níerím

i d'edifici* d« CP Majestat, presenta greuge per 51 951 »«rabat i n»

•»neda de Cant«l!a (a -.b alr-arft d'escrivà de i*r̂ i6); e» condena el

rei.

liai.MtiÍ: r I» tutors i curador» del* pubills, filla í hereu«

d« Jau«e Garbí quondam^ procurador fiscal de Ja regia cort, recla»f»n

72 lliures p*r r«é del »*u »alari. Ek corde/ann el rei, »fgoi,M 1»

citrtí/ícMcló df'l regent lí

: Joan Brfgit Boscà, g«, ¡ho««- d« ca Najevtat,

de«an* Î: quitaci5 *«va que é» continguda *n «1» albaran* d'e*rrivA

u r- r .ici', MI la porció qi>« 1 i és deguda I« ISw ducat» / any que aa

Majeutat *a donar l'cTortú privilegi a Gènova el 8 ter-ISS**,

durant 1« »¿va viéa. Vicio« ein albaran» (UB ¿e 358 ducat*) 1 'altre

de 11T) e« condemn» fi .-ei a ^ag^r-li 'lita quitacíé »é« el que li

tf»rà deftl de dita concessió fin» tu darrer d'a d* geiier de 1534.

1134 tl té t iff : Gmapfc Iborra, g*r.tiîhoae de »a Kajeatr*. »

present* greuge per 495 2/§ d«cat» (»ab albarsn«) p*>r ra¿ de 1» seva

qyitaciô; %í»toa fit nlbmrmn ., es el rei a p*l»r dit»

quatttttat.

1534f141.fi«i>: »os »en Dio fre Mai si, uixer de â Na,je«tat,

reelaaa 315 lliare« rest*»- a pagmr p«r sa Majestät per

albaraus d'eserivâ de ració (us ¿i Î.SM dat a Bare»-' i;a el 30-

356

«i» »*âJ nmffviïfi. •• É*elant m»
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abr-1529, l'altrt de i.flfl «ou« dat a Mon t »ó «1 .10-abr-1528) eels

quals %A rebut JLÄB sous «és 118 litares a ell degudes pe i seu

salari (fin» a gener de 1032,. Es condeana «1 rei a pagar 300 lliures

per U re»ta dels dos al bar anà (s'es»ena un error de coapte de IS

lliures). Quant a le» altres 178 lliures, até* que dita demand* et

estat,» donada paêiat 01 temps per Ja cort donat i prefigit a donar

¡e» Ccmandes a «a Majestat, «'absol el procurador fiscal alhora que

se «tira drft al rec la «an t er. altre juí.

1531.152.74 Margarida Serra, Miller relicta de Pere Ser-a

quondam, a»» reader de Barcelona, deatana el salari d'ur any 11 »esos 18

die« del »«u BAT i t ço* a veedor MAJO r de la fàbrica de galeres de

Barcelona els an|j 1527, 152« i 1529, A raó de SCO lliure» / any. E«

eoiid*A«a el monarca a pafr,<— li (com » tenint i posseint l'heretat í

¿tens df dit quondam) pel tenpt que hi r-a »ervit (400 ducats) alhora

«_» decreta que t'hagid de co«p«n»ar í prendrf en compte aquel le»

"11 lliure« S ¿ous i diner» que certificatoria de Bernat

. i sen t Canalete« ~ontta qu* rebé dit Serra, prestada CAUCJÓ liònia

a j mestre racional.

1534. l§7f 77: Joana de la Cavalleria, «ui 1er que fou de «ossèn

Contales ieftend«! senyor d'Alcarràs, reclaaa, priaeraaent, e1 »alai í

de •arjl'·hmn de dit quondam de I'l-jul-1528 al li-ag-1530 (que »en dos

any» un a«» 13 ** e» , *»i« qual«, a raó d* 200 ducats / &ny, 412

ducAti 21 »ou»); .- -«Min 1 1 1SS l/j ducat« per salari de gentil HOM»

reial (per albarans dipositat« en poder del MBtre racioRtl);

tercerwnt , i aclai Int Ja demand», 1« reatant quantitat del li

fou adjudicat el 152S. I» condean* «1 rei p*»l que fa a la pri·'·ra

reclasACió, i tr dscreta, reâ ct* a la »««gona» no procedir (per no

eatar fi» tJbmran» »n potter)', quant a 1« tercera, no procedir ni

haver lloc (per n« ter duda f n el tfmpt d f gut).

liM *Hi: Bö»ft*n Pr*nc*»c italià, donzell, qui fn-r

4*1 prior df Castella guondam, lloctinefii i capità general «1

Principat de Catalunya, féu (200 per a I lance» i píqu*»» i

100 per « b*ll*«;»«} fa**af fi capità éu dita gent i d«̂ «Rant aaiari

de capità« vitta la dofuat-ntacic per dite« dur« pee*« i salari« d*

capità, taxtides f. 100 ducats, o* el r» í,

: ..ntofn Carbó .leïl, fester tf« üafCftfMtA,

greuge iltur*-« ß^r divfrmot t̂ rr̂ i« fett «J 1rs i*ler*»« é«- aa
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Hajestat, descomptades le« qumnti»*U que havia rebut de Bartomeu

Ferr*r quand**, refent la tr*»oreri»; es condemna si rti a pagar-li,

ultra Im quantitats per «11 rebudes, WQ lliure«, firmad* ijuocâ ée

rebut t prestad» c*ució idoni*.

lS34t191.93bi«: mossèn Francí Junyent, cavaller, reclama (per

•itjà d* Galceran Duaai, procurador seu) 279 ducats 9 ral« per ta"ari

de [servidor] continu de sa Majestat, a raó de SO ducats / any (de

I'oct-lf29 a l'abr-1533), jés 216 ducats 16 sous (d« Mig a ag-1533)

nje, segon* dta, consten per albarans; devana taabé, com a .succeint

«n .cita part mossèn Ferrando Oliver, 300 ducats, totes les quals

quantitats prenen BUBA dr 793 ducats 9 rals. Es condemna el rei a

pagar el salari contingut en els albarans (496 ducats § ral«), alhora

que es décréta que no consta que hagi f?t 1«» diligències defudes

quant als 300 ducats.

1131 f 193f93b Í«T: mossèn J atme Alemany, ço* a hereu íel seu

pare j Benet, presentí- f-eug« per 426 ducats 21 sous per 1« resta d«

certs salaris i sous de capità de x de cavall i de 300 peons; es

(ondeana el rei, até» que sm Maje»t*t en "eg cort* Je 1520 coa»ign& «

dit ansäen Benet 150 ducats sobre el servei, dele quält es diu no es

pogueren haver per fait» de no h»ver poguda haver consignació alhora

que es decreta fer, fermar, expedir í hiurmr » dit mouen Jaume dit»

contIgnacio de 150 ducutt, la qual, en cas que no es fes & no en

pedia hbver, se li paguép de le* 25.000 lliures reservades de 1534.

1534f196.95: Andreu S&bater, vergueta d« l'ofici de

l'algutiiria, reclaaa el salari per treballa fett en galeria; ««

rondrsna el rei a pagar*-li 50 ducats.

1134.206.99?: moneen Bernat Portella, hereu de mossèn Caspar

Portella quondam, pr̂ ŝ nta greuge p«r ISO ducats d»|futs « dit quonduï

(aab albarans d'e«cri%à d* ració) del temp» del rei catòlic', e»

condemna el r*i a pager les quantitats contingudes en elt albarans,

de la marme»at»ria í de la duma dt lea pécore» d'Apé li a (Kàpola).

ljj4.23S.llSv: fttB«ta Tremps, muller relicta de Pere Benet

Tremp« quondam, procurador fiscal de la regia cort, demana

lliures 12 sou» 10 diners a complement d« 282 lliure?1 a dit gvoodmm

defuéits pel MU salari, a raó d« 1.440 sens / any, ací 23-gea-lSlf

í mort é*l rel catòlic) fins iot «1 lili, que són tres aurs 11 BMG«

do« die». Wist« la documentació, na alterà i la reUció 4« et
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•ramai BafteMu Ferrer quoad**, regent 1« tresoreria, IM cons U Mr-
It degueu dita quantitat, «• cendran« «1 r«i.

* Gracie»»

In «quest apartat d« les 1 2 peticions per gràcies

concedides pel monarca (2 t) que »en estimades ( 3 0 ) , trobe*

sis casos de gràcies í 3 1 } , tres de les reclamacions que

responen a concessions del monarca atesos eis serveis

prestat« (* 2 ) , do» casos són sense especificar * '") , i un

de sol d 'una ajuda de casament ( 2 0 2 , 9 8 ) ; d 'una

consignació ( 7 9 , 3 6 ) ; i d 'una pensió ( 1 7 8 , 8 5 5 .

1134 f 18f9: Joanot Perr*r, donzell, presenta greuge per tal que
li sigui pagada la gràcia que sa Majestat li f Cu ai 60 ducats / any
aab privilegi dat a Barcelona a 26- ju 1-1. ̂ 29; vi«t dit pr ivi legi i una
certificació d«l regent la tresoreria «-ue no *f li ha pagat cosa
algun» de dit« gràcia, es codesna el rti a pagar- li el que haurà
corregut f in« a 1« concluido de la cort.

lS34f?0,10: Felip Cervelló, noble, reclaaa la gràcia de 200
ducat« / any (pagadors en dues pagues) durant la «teva v ic i« assignats

Cal »ix lour«-h! , t «abé, Loncai·ionit lMd*t«r*iMte* « la aajoria é* la» v «fate*

hara4*« *n «1 BMpart áocuBMttil d'uns cmtitmtt, a met em I« J «ju«!»» tf* ...«i·i», d«

IM «jud»» te easMMnt, vtc«

S* d*»««t IM> »1 tli,!tt> i -ut» eaul·lc d« pan i i r » - . » ¡ .

11 »-Vi *!• fr«««« :i,t, tO, 10; 11,11, It, 42, 117. if, m« k Im M««M p*ttctô

12 ten *I f i . I « , 14 ,19 , IS, 4t. Co« «M !*• <«ut- ]» i . ne a*t*ll*ti 1« r«UM

it'efifteè ta we*Mié, cal joapauf la poii·lbi 1 1 tal QVI» * i (u ir>

rafcrite* al ^t» podría» a»>M»m<ar "mmimrtm amr.b»rf • , aapvetc -i» '»

; 2 1 1 . 1 0 4 « . • mêm tel -4«»«»l i«at- 131,11«-,

auil*r tel AMmll Mt»*l f l u v i « , ^u« |>r«ta<tt

<|tMirtlta<t cxnl,(i4i4«fc a« MM cau t a la te pmu i tr*va. aap»r«* *i<Sr» I« > auna

tef '. *»1 MI «rattava « !• r»»al au4ta»tcia (»'ahaolfia* a! ptarwatef ( j«a l i *«

» ne A0*J« ¡ Î « K ) .



fcohre l« tretoreri« (encrai; fait tl privilegi dat «n Hooiltâ a 28-

•br-1530, «i condeana «l rel a pagar «l que tetrà corregut flus • l«

conc1u*16 d« la cort.

lilafflfliî Guioaar Sua Ibes Cervelló Í Terrer, noble, reclama

que li sigui pagada aquella consignació de ISO Jurats / any per

aliMntar els seus fills, segons consta «n el privilegi dat de aà de

«a Majestat a Bo Ion y a a 20-»arç-1530. Vist el privilegi, on coleta

dita gràcia sobre els enoíuaents de la tresorer!», general, en

rondeana el rei a pagar dita quantitat (des de dita data finí a la

conclusió de la cort).

1534rSlf24: Joan Bisbal, carceller del« careers reials de

Barcelona, reelaaia 100 ducats per treball» 1 despeses fetes en la

custòdia d'alguns delats, per gràcia que h féu m Majpgtat; es

condeana el rei.

1534.79.36: Joan Girón í lebolledo reelaa« 359 lliure» 5 »ous

jaquéeos per una gràcia feta per sa Najettat d<> 500 BOUS jaqueaos /

any, consignats sobre lea mandas de la costin í t at de Terol. Es

ct»nde«na el rei a pagar dites rende« »obre la dit» comunitat de

f «To J.

1534f84,39: ligner Martí Joan Sunyer, regent la cancelleria i

del conseil di- sa Majestat, presenta jreuge, d'una banda, per 500

ducats per gràcia de sa Majestat, en cautela fíraada de t» ai »

Barcelona a )5-juny-l529, f n rfgut.f ració de molt» se-vfi t; de

l'mitra, 100 ducats / ^ny durant la aevu f ¡da sohrff le» pecant f s i

*mol»m*nt» «'«» la tr tore '•* general aab cautela firaada m Barcelona a

2ï-jul-1529 (de« d'aquest« data fins a 31-gen-li34, que suai»n 450

dueats*. Es condésala el rei a pm|*r dites quantitats, les quals

prcn-n sma de 9SO ducat:- 20 sous.

1534f8S,40: Pere Alfaig« notar* asaert 1 procurador dels tutors

de Rafela Sunyer, fi'la i hereta universal de Bisser Joan Sunyer

<j'joi:d»t, del consell dr s« Majestat, deaana, priawraswflt, aquells IM

ducats d* què ta taa¿**tat li féu gracia per remanermcíó ée »erveit

rfhutfi durant la seva vida «n cautela dada a Montsó a 19-jul-

1528, fins al 21-d»-«-1531 tres anys cinc aesu» tren diee, a raé

d« ¡M ducat« / any, prenen »ua« 4« 340 | ducats); segonaarnt, i.OOO

ducat« en r «aune rac i ó '«la serveis dat" p» r -i v.

A I« trwwJwJ« jŝ ral del tfgi» ' " í
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polMtAt ai dit notari i «I testaient que la inatitueix hereva per

•ort del mm feraà, m coodeana «I rti « pagar-li dites quantitatr.

ilM.M.it» E»tefaui« Gualbes, «u H er reuet« de aimer

Frederic Honorat Gu«1be», refent la cancelleria, ço» a tenint i

po«»eint «is ben» de dit ouondaa per con dot i e*pol¡ i altre* dret»

•en«, i encara u»ufructuària de tot» «1» béns del »eu aarit, presenta

greuge per 1.000 ducat» gràcia de «a Maje»tat feta aobr* leg pecúnies

de 1« tresorer i» general del Regne é'Aragó, en una cautela dada a

Madrid el 21-ag-1528; v i»tes la deaandt, la cautela i el testaient,

en ronlt-ana e! rei,

lp|Tlplfi2w! tornat Escuder, de Girona, reclaaa 200 ducats per

cautela de »a Majestat dada el 27-jul-1529; e* condeana el -ei.

1534,137.¿7: Joan Dorca, actor del» hereu» d« Francesc Franc

quondam, doctor en qui»cun dret, ciutadà de Barcelona, regent la

cancillería, presenta greuge per 6.000 sous concedit! en vida reva

pel rei catòlic en ducs cauteles (Toro, a 13-abr-1505; Madrid, l-

•nrç-1514) confiraades per provisió reial a Barcelona el 20-af-lS19,

•anant »u Majestat que li paguin dita qu&fititat del 23-gen-lSlC (»ort

del rei catòlic) fin» a l'òbit de dit Praue (l-juny-1530), que »on 14

anys 4 aesos 9 dies, a raó de 6.000 sou« / any prenen suaa de 4.30?

lliures 10 «ous (de les quals cal deduir 100 lliure» que diu ha rebut

del regent ia irecoreria); en resten, donen, 4.20? lliure« 10 sous;

reclaaa taabé 918 llures 1? sous 2 diners aab cautela de sa Majestat

dada a Barcelona a lO-gen-1520, leí quals dues partides acuMilade»

preneu suaa de 5.121 lliure« § sous 2 diners. Vists el podeï*, el

testaient, les cauteles, e» condeana el rei a p«gf>r el que serft

liquidat pel aestre racional,

ISM.ifi.ii: Antoni Anglada (Ï4Ï, d'Olot, presenta greuge en.

virtut d'una sentència reial proamlgada el 3-I>b-1520 on fou

cofideanai el procurador fiscal a pagar-li 200 lliures de renda aauals

o a dar-li 4.000 lliures de le» rende* del aarquesat d'Oristany i

Gocianu, d-? les quals ha cobrat 770 lliures aoneda d« Sardenya, que

M t* l* cort uf liti r*clM« IMM eWMtsUMi« »obr« lc« rostà** é» d i t «ii

fttia,rf,tai.

le« t«'« «MMto «M «i la

Sil
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no basten * pagar IM pena i on» d« «te any». E« condeana *i procurador
fiscal a efeciu*r-li ait» sentència, Juxt« *er;> I tenor d 'aquella,

BOMèn Joan Vilanova, dor. if 11 , r re 1 ««a i. OM

lliure* donade» pel rei catòlic per ajuda d« easaatnt. El condeana el

r« i a pagar de 1» marmesnoria í deia béns der ¡m duana eh les pécores

1534. 21 6. 104 Y: Lluí» Llorac, donzell, senyor de Solivella,

reclaaa 3.000 sots p»- r una cautela del rei catòlic; es condeana el

tel a pagar d« la aanessoria j dels béas df la duana de les pécores

d 'Apulia (Nàpols),

» Danys (bena)«

De let disset reclaaacíems presentades per dany»

d ' a l g u n a classe, none« cinc són e s t i m a d e s . D'un total de

«is de referides a barques, naus o ben» annexo« ( M ) , se

n'estisen dues t 5 *) ; de ties »obre drap» { 3 7 } noRiés una

( 1 5 2 , 7 4 v ) ; de dues sobre bestiar ( 3 f c ) no«és una ( 1 4 2 , 6 9 v ) ;

de le» tres de diveno* ( 3 I ) , no»éa un« 1 2 1 0 , 1 0 2 ) ,

salvant-ne d 'al t res que no arriben » ser preses en

consideració en aquesta cort ( < 0 Ï .

SS I* d«**sti»*n *1 11,11; ïfbl«,Í«; i (>•>,$;• v, |]«,f«v, iSi.Si,

** II TI.SSv. 311,199«.

ï7 I* d*»»'. lkMf> *i ft , SI; 20j,flv. Cml t»nir ftummm*. , '«»b*. 1« é»immtimmAm

alntr* ö»l |r*u«» 231,11* (v * Qimmtítmts*, y» r arap« «u« f w «n pi-cso* «n

K*pol« p«)

Sl S« <l«»»fcl»*i •! 1 5 0 . 7 3 .

M I* á«M«tl«M «1 19,14; 1M.S2; i 1** p·tti lun· ·nn·»·· •! ••,).¥,

é* *! '«• 4«I« d»ny« ¿wtMt* p«l» »oldat (, < IH-< r«»«»«nt («U dita

gr»u|*> pr*»«nt«t» 9*1- fraiv«*' Santcl ii·iit . n»nyor d»

é* 1·I4 (HS,70»i i f«, la ui,i.»r*»t«t d« I

è» lÜt (171. 7t), «u« ni tM Ml« *MWMftMÍJMll te W.

i« d« I 1411» •'•·4·vinfwé » I»« miite»tl«» é» jr«nig»« 4* 1« r«i»» 4»



2- Nufariik Nebot, «ui 1 ir d« Per* GuiiU (a) Nebot,

fill« i h« re v« ét Per- Nebot quondam, aariner de Calella, presenta

greuge per IT lliure« 11 »ou« 11 diner* a dit quondam degut« per una

barca de llenya prewa en els any* p»»a*ts per Diego Mendoza,

lloctinent general al Regne GC» València, per socórrer el castell de

Peníscola. Vist *1 procén 1 el« act«* produïts, e« concerna ti rei,

f até» emperò ¡ dec I »r »t que dintre espai d'un ta/ prcpvenidor dit*

Mfboda hagi hitgvda í aportada lletra del batlle general o del

lloctinent de tresorer del Regne de València que no hagi rebut dita

quantitat per dita llenya.

1534. 142.69*: Franc í Pira (4I), ço« a procurador d'Anna Saaaó

(a) liera, filla i hereva de K>««èn Joan Valentí, de València,

reclaaa 500 ovelles, 123 jo liona, 8 cabre« i un ase aab la farda, «é g

(ço» a procurador de Jau^e Grillo) 700 beat i es «és el bestiar pres

ptla foijtencs el 1512 t*1^; e« condeana el rel a pagar, en funció de

la taula d 'equí valències que adjunten.

1534f 149f72y: [es correspon aab el 1528, 14?,39v] donat per

Francesc Pir», ço« a procurador de Miquel Cirera {**), per S,838 cap«

de bestiar aenut, a raó de 8 sou« rouse 11 aneaos / cap, per causa del«

foixenci, per «entencia d« 1S28; es decreta que e« tinguin en coapte

les salvetats de la sentència esaentada.

1534f lS3f 74v: Francesc Marti, aercader de Barcelona, coa a

procurador de aossèn Baltasar Bovsella, reclaaa 256 ducats per robes
s a*rcaderie» que Diego Vera, capità del rei catòlic, li prengué a

Trípoli; aén §19 sou« pe* robes pr*»es a iartoaeu Ferrer quondam, a

V , , ta*b>, •) fr*tig* «g r up« t mmb l·i * «u«/>f ¿ f«f ••, *1 1 5 6 , 7 7 , p« r pr*»t»r«

f «t» p» r 4iv*rwM u / i lv»r«Át«t» •!• Miaut«, «u* é«

lil •at·if é« *1 prtKn»r«dor d 'ui* «èrl* a« r»c!*««nt« 4*1« gr«Mg*ii Í49,?l« [viu«

tnct« «i l '«i>«rt»t é» MMéneJM «/i í »r /or» J I 1S0, Ti, c«* « procurador te Jo«;i

la inomié Act* feiivtM*« aaiiw ra«tr«s «« *ê« 4'NMi r»u»uû à« e*rt,

41 I d » C u i i t « » Pt«M*r, fr»ic«»r Jali i IMW Bî p»! id» llb**«H**), •!»•••

(te Mrr*nr»), J***«i »ollt la'lwta), CulU«i

f veto fa« lftt«B»lt**l( imita fvLt I r«r« Torr*«t .
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ob« de .em gal e reu; quant « 1« privera, «s reserva dret «n un altre
.indici quant a la »efona, es condena «1 rei, pwtatada caució idònia

ai «es t re racional.

113eftliÍtUÜ: Nicolau Taraçona, aestre »ajor d'aixa rerlaaa 15

tasses d'argent a raó de S ll iure« 8 sou« per tassa, «é* ia valor
d'altres objectes, d« galeres de 1527, 1528 i 1529. Es condona el

rei a pagar- li ? tasses r até» que consta que ja hm cobrat una tassa i

que ha fet 8 galeres, és a di r , 20 lliures.

1534,211,103*: Jau»« Ferrer i Pere Oliver , aercad*»rs d*

Barcelona, reclaaen 37 arbre», antenes, espifol i trinqyet per a 37

galeres que trafueren de la v i l a d« Xigrau del Eefn« d'Aragó, 2.008
lliure» 2 sous, resta its d'aquelles 3.080 l l iure« 7 soun; PS condeana

ei rei a pagar a dit Ferrer 820 lliures per Indemnität de la regia

cort contra el» hereu» d« Barto*eu Ferrer, prestada idoni« caució.

* Quantitats*

En acueat« cort « presentaren dotze reclanaciona

( * * ) per diverses quant i ta ts , de les qumir f no»és set foren

e «3 1 i mudes.

1534.17.8: Isabel Peiró, vídua de Francesc Peiró, cavaller í

d .»ervador al Regne de Sic í l ia , reclaaa 50 ducats a el la consignats

per pr iv i legi de sa Majestat dat a Barcelona a 22-f«n-l§20 »obre el»

eaoluaents de la tresoreria, des de 1' à-gen-1520; rés In resta

d'aquell» 1.000 florins (valent 850 l l iure») per »a Majestat donata

asib cautela expedida a Barcelona a 22~gen~l§2Q. Es condemna el rel a

pagar dites quantitats f ins a la conclusió de la cort, respeete i la

prlaera, deduïts »quellt -ifl ducats ut Llufa Sánchez quoi duu,

tresorer gfn«ral per dits consignació du 50 ducat» « dit» fi mbirt

pMgPt», deia qumlg jon germà, Jeroi.i Malet, firmà apoca i dit
i

tre»or*i , respecte a la «egon«, deduït» aquella 113 */j florins a dits

Klitabet pagat» pel tremorer.

1534.5Qr23v: ^suèn Llu í« Botiller i Oliver recias« Ï. 050

1 1 iyre« p*r la resta *% la fàbrica de quatre gal*«*» fete» » Torio»?
per aanaaent de «a Majestat, obtinguda dff inició I albarà drvi'uri on

3S4

44 •« EMMtlMTM «. 7J .46 , itS.Slv, 190,IS«, 1SS.M, m.t», ili.lg,

IM.Hv; 22T,!I2«.



«l Bwtr* racional con fe*** (fe ft dir* reconeix) que 1« quantitat

exacta fe 1.055 lliures li aou» f diners; es condeana «1 rei.

l'actor del tutor d* Felip Castre, hereu de Pedró

Castre quondam, vescoite de Canet, rerlaaa 500 ducat« a dit quondnm

assignats per s* Majestät sobre el dret al quint dels béns presos de

frwicesos al Rosselló i Cerdanya [és a dir, «arca i represàlia); els

provi «ors, até« %oe dit !*edro no ha rebut cap quantitat per no à*tw-

hi pfcúnifs «n poder doit col lectora de dits quints, condeanen el

rei a pagar dita quantitat,

1534.144.70»: Joan Torres, imaginaire, presenta greuge per 47

lliures 10 sous pe«* feina feta en les galère«; el rei és condemnat.

1534.151.73r: aossèn Níquel Ferran, aercader de Barcelona,

devana ser pagat i satisfet d'aquells 3 anys 8 sesos 2* die« qu» diu

ha racat en la fàbrica i custòdia de les galeres fetes a B&rcelona el

152?, 1518 i 1529, a raó de 100 ducats / any. Els pro v i sor H condeanen

el rei a pagar-li, a raó de 100 ducats / wty, 440 lliures 14 sous 4

diner«, d« le h quals s'han de deduir 196 lliures guf const* dit

Ffrrtn A* rebut de avesen Bartomeu Ferrer quondnm, regent la

tresoreria, prestada raueió idònia.

1534.211.103: Jeroni Coroaines, aercader de Barcelona, presenta

queixa per 251 i dob i as 25 sorabatins (a *éé de 22 sous catalans) per

drets que li han fet pagar a Ori contra «le privilegis de Barcelona i

les constitucions de Catalunya. Is condeana el rei a pagar-li 283

lliures 3 d hier a barceloneses (que è» 1» rera valor tie ditet doblu),

alhora que dit Coroiiines hau»-l de fer ¡foc i cernió ae les quantitate

qu* rebrà a s* Majestat contra els qui ban rebut, exigit i f«t p*gar

dits drets.

lS34.12Hfiia- l'abat del sjonestir i convint de la verge Maria

de Montserrat, fra Pere d« Burgos, r«claaa, prÍMraient. 200 ducat»

de r**tts d'aquells 1,100 ducats per una lliuraiça d« sa M&jesist r,

»orientir per una llàntia d'argent; «egcuaaent, 3.000 ducat« per una

lliurança o cautela de sa Majestat feta a dit abat; en tercer llac,

8.000 ducats deguts jper Rodrigo fonc* guoncfa*, de Toledo, sobr« la

p red i e A«-i 6 de les butlles d« Montserrat a Castella. II* proveïdor»,

quant a les dues prlswre« petic jon«, i-ondeanen el sonare«; quant « la

tercera« all* que m» conttu ter fete cap diligència contra dit

r» condeMia l'abat que, din« any« %in«nts, hagi d* aostrai
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fett degud* diligència m Cut f 11» par cobrar l« quart j tt t deaanada, i

cmurtaat que mo l'h*gi cobrad*, m condemn* »J rei a pm&r dit»

guant i tat émit greuge* de 1534, t hagi de tirm*r a M Maj«at*t 1«

cessió de drtta contra dit Ponce.

liai.iai.tii! fr» Franche Ferrer, de l'urde de Sant Joan d*

JerusaleB, coaanador, reclou, pria»raa«nt, drap« que foren presos a

iipols pel virrei; segonaaent, 200 ducats «pe donà a aossèn Barloaru

Ferrer quondam, refent la cancelleria, peí a 'ira d« Médina, p-r

coapte de les galères; la priaera eclaaació la dosestiaada; quant a

la segon«, es condeana el rei, prestada candó idoni« i ff t n apoca o

rcna i ó c «a Majestat contra elm hereus de dit Bartomeu.

1534t232.114: Joan Llàtzer i Joan tenet Bosc, apotecaris de

Barcelona, reclaaen 170 lliure» p«r la resta de les sedéeme» que

lliuraren n monten lartoaeu Ferrer quondam, regent la tresoreria, per

provisió de galeres; e« condeenm el rei, pre»tatía emoció idònia i

fet* apoca i cessió è «a Majestat contra els hereu» de dit Bartomeu,

* Cenamla*

De l*s quatre reclamacions M * s ) que afecten pensions

de censáis, non»** *»n «on estiaades dues.

lS3-Íf 123 f Lui /: aoasèn Gui Pea Raaon Blaue» presenta greuge

per 6,000 lliures per r%sec« i pension» d'una porció de cene»! per

contract« del rei Martí i »oaten Rtaon Blane», predeceaaor K-M, el

23-feb-1400, que el priaer any era de pensió 400 lliure» i propietat

10.240 florins, el qual «n leaps del r*í Al font fou r*duït « pensió

de 224 l l i u r e » S sous i propietat à.740 florint; de@an.i que l i ' n

s igu in pagade* lea pensiona i que te l i faci consignació especial de

50 lliure« / any. Hoaaèn Onrifre Blanes recia»* 3.ÖÖÖ l l iures que* és

la aeitat del qu« deaana Ji ' (luillei per la porció que a ell li

pertany, en virtut de certa donacié a ell feta el 1515 p*r

Blanes quondam, tfoacln Francesc Conesa deaana 3.000 lliurti qui* l i

tm 4*«Mlia*ft •! »!•«•• 164, lv tatet «w ^1* act*« I itol« mit foment' ne •••-

mottt* é» Im int »ne 16 j jufjriu d»! rvclmmmmtî, 224, IMt -d»l t«*pt «• JIMM '-

inv hfvfr llot, r ••*/»• d* lirrt IM «ItfV ju!i f l > dairvr , met »Im freut*«

114,11t t . . MM4rrJ«c •nl·rjor·; t -!'-i.n»«l- flS.lIl, f or», i ptrt



corresponen de dit« pwniió. Visto* els processos predit«, e» condemna

•1 rei a pagar • 'Its Guille« i Onofre, OM A succensors d» dit

Gaspar, el que «1« correspondrà fins al 23- f eb- 1534.

San te li «en t presenta greuge, entre

altre» a«p«ct«s , perquè «Í» «»os predecessors, per gracie» fetes j»r
rei* passat* i terveif* d'aquells a aquests, solien rebr* «oi t es CUBCB
per raé d'aquelles 53 lliures 15 TOUS »obre le» rendes reial« uf
Mallorca (derivades del» contracte« de "iuqui Scaraapi* i "Francesc
Deud*»*), Eli provisor« argumenten que j« hi hm hagut sentència que ha
lafosft cal lament a d i t reclajuuit i mitre«, la qual és pajsad» en
ro»a judicad«! per la qu»! raó li iiposen dtllnuent, pn*rpètt,.0 (quant a
les pension« i preus). Aab tot, per provisió de Ferran II, respecte n
dits serveis, declara d i t censal ço« a bo; se sentencia que li « ïgui
pagat dels hens de la «mr»e»»oria del rei catòlic l'interès df ditet
pensions (des de K79 f i ï , s a la s» r t del dit aonarca, é» a d i r , 36

11 d ies ) , mlhora qui« decreten i»po«ar-li tuend perpetual pel

u dt» Jjiui I! i »! t res reis antecessors.

* D'mltrns*

En «quest* cort í 4 6 ) , n ' h i ha algun que t i nd r i a

apartat propi en d 'al tres reunions de les que he« v i s t ,

E« dvn*H\ im*t»ii «1« §r*«tg«* 2t ,í3v ( *->br« un {ttSMMit intefut d* CèctMi

134,St i p» i u.) dctif* r » J « < juin.! **& ttfmtt» QIM l·iil« •! castell 4* Cot ] lluí**} ,

!T2,1tv («iMMMMt 2.000 dui« ! s i>vi I*« MptiltWM * |p«ér« fabricada * Cêiwv«

p» r ml i « i F» 1 ip i '• r« i n« itmnmt; lTi,t4 i i l u i r m n i » 4um*i\.. \~u p«l «inrfir 4*

l* iwivcraatiit t» l» l » ) , lit, f t ; ki. ti i«- «1 érmt d'*«t>«ri»tg- tir ''orttfmm f*r ui«

(»ut.« gu» M eort* a l« r*i«l *udle«cia -81iv*r feot·tl·r-l, tOi.tt <nokr* l**

et>i r i \*nl»k a« i*« «»gof^t «p«: I·i lufi» d» ln Covtat« d» It>«.»nlH. i ( « i d < i . v > > ,

211,164 (p»; «MI «»pol l · i io é» b*n« f»i« p« l «va enteile »rna (on»ji»ov« é»

cm^mmt, IIl , tM idi««n«nt que siguí Mirvct • !*• uri i»«i »* l » l • e*l»

4« Ca«t*llb» un p r i » ! ¡ » i i «Uir»«i p»I r*i cataltc «w* tflr >»» , t» f«t

i« Carón» tf*Anf*t t l«* *»' ob«*r»«i»v« €'a^p»lt »i*ui r»»ot*d« IH^ ¡ .«;»•< iu

/u» JMMtfi OU» »r •»%*! i«t-|, ttt.Itf (per «o U» «fM»j« f*t* p»r

» r« 4» QMpM4M t «Jtr»* «fletáis r*taicl»
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per *xe»ple, «n danya (propicttts) \47), o «n deutes ami

ni (*»).

A més, encabeixo ¿ei el» greuge« sobre * I guns le»*«,

per ex«»ple, 1* revocació de privilegi» (**), o, t*ab¿,

les Jurisdiccions {$8)i que no h»n estât e*tia»ts.

* Sentencies de corta anterior**

En aquest« ocagié, hoa pot, afirmar que trobc» un

gran no»bie de sentències de greuges que por*en causa de

fi, «1 CM dal pr*«*nt«t p*r Calcaran IsplugtMta ( l l S . S T v ) , 4<m««Il, pwr c*rt*

dany« r*buts pal »*y par« -difunt- p«i I* Mid« r roc d* «oltnit, fr« p»r «nfortir

!• % i la d* Claire, o <!••! 1SÍ.S6 i pi v>«>iitot ¡>ili. prtx ur«d(n >.

|*n*r«li. d«

pr*MM *1 Regnfc du Sartfvnya pur oficiat* d» 1* curt, «té» tj>i* «near« no Inn

tornat }•• naliii«* alt ••«<• •ar··nsuri) .

t« «1 «A« di- 1 pr*««mtat p«r P. Saragaiwi, J . Tu l »do («t lu) 1 1 4 7 , 7l t,

pr«-t»i>«nt hm «r dr»t l < «UIM «n 20.000 m, <r»qu*ll«i 44.200 •. J«<jun»in. d«|utü

p«- 1 r» i i« t f ) l i< a Pwdre P* r*/ loi*a.

tot« e«so*tiaat«. «l 102, SO ( ••U·anl - '.» «l eo*an«4or 4« ITüplugu é«

, d'.jn privJl*gi atorgat *1 1510 • flontblam p* i r*l ratoitc <|u»

far canine!, 229 (tl3v «l«aanant cjo» *• t»vf>,ju*t una «apara p« l

pioruradu r«l*l 4« EociMlle i Cardan>« »n *1 ¡lot d'Al«fi>«), 210,119«

Cr»claflMfit la r*«o€«cié 4* l·i, ««veut. luin. «mir« it, ' lutat é* Lleida f*t*« o« I

••i »pi or 4«i« f ori»iriitg«T i Mriáttg**, la Qual ^ratAr rei »f n* *«« t̂a y«r

prlvil*«!«), 234, l tS -, p*rqo* M itvoyuj la ooM:***ié d'una balllla d«l lucMlla

pr»'»n»nt <¿ur d« f*ta am perjudici d» I *Mi**tir d'ari**}, 2J t , I 16 ' p*r tal «IM

«w rwvaçMi la yragatÉtlea -4« ISlf- ^o« miwdvti -40» !*• jui ih.ln r i,>í.» , «Itr**

f***a *li*nad«> éal patiiwmi ral·l puguin »»r cettra^M 4wratit tr«nta any«,

f»rqu6 |>*rjud;<a *U teaw« é« P«5au-i«J«r t (,« lonti« »1 pri*tl*it q<w t««*n é»

J«<*M> l!i. 21?, lit i LO» l'«ii«»i »«..r , i»»ro «I« hoawi é« Turr-ti«, T «T r oi. 1 1 ,

f i tot I.

W V.fi «l* gmitfM- !í*,»*v ir»r una Mfltanci« du.u»4a ..«,tr« I '•rt·f p«I

ti«cf«WMt i« hmll* fMw«Í et Ca:.lMnra, •• f«»«»r «ni fisc «• dit« l·iili«},

IVI.tl ' ÍHH «« luriaairclé '• k«»ui« <iu« caiara Cttiî<>* •!« P»»^»r» <t<K,t*i»m
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»entenci*» dictades per proveïdors é* greuges d'altre»

cort«* A i x í , t«nl» ft fr*ug«* -gairebé tots provinents de

1« cort de 1528 ( 5 I ) - presentats per aquest mot . iu , de tots

•1» qua * s se'n desest i«en dotze, d'on nou corresponen a

sentències de la cort de 152S ( i z ) i tre« a ia cort de

1820 ( M > .

lS34 f l f l [«• correspon e»b el 15?8,l,lvJ L l u ï u I"art, p^r

sentència d« 1529, per una ajuda de easa»»nt.

lS34 r2 f l»: (e« correspon a*b «1 1528,49,14«) el procurador de

Frederic de Portugal, per sentència de 1529.

1534.4.2*: [e« correspon aab el 1528,161,43v] Lluís Cardona,

canonge de la Seu de Tarragona, faailiar de l'arquebisbe, reclaaa les

600 lliures sobre la restant quantitat per ia sentència de 1528, les

quals reclsaa en virtut d'un llegat i per una ¿n soluta* d»ao a ell

feta pel col lector de la caabra apostòlica; (ha de prestar

garant ie«),

1534fS,2v: [e« correspon aab el 1528,38,11] Jofre Llordat,

havent dret i causa del rev^rena Joan Cardona, reclaaa 500 ll iure*

per dit Joan a dit Jofre donades per auxi l i i ajuda dei dot de na

Rafel*, f i l l a seva, pro»ès pagar a Rest i tu ï t Torrelles; di t»

qu&ntitat és d'aquelles 1.000 lliure» a dit Jo%n consignad«! pel

col l«*ctor de la caubra apostòlic* **n i »obre la quantitat » d i t

U»>*1 del tff,N* («u* ** 'ori«.»tn!ii MM il 1SIO, 107,1t«]. VM i» M« c«tt«m em

<« pi i»»ri tori cwl*te«á* « torc*l9N» 9*1 t*i *1 1120.

S2 V.n «1* frwif** 1*1,11« («w •« cvrr»"-xm Mt> *1 lili, 17», iïj , 117, ',7

b «t «r»u«< 1121,111,1*], UI, li CM* «1 lÍlt,tM,4>l. lit, M !•»

M* *1 liSi.ISf.iî |, Itt.rtv t«-« ">r;**ii>*\ M* *i griNi*

.S».ltv), :»4.94 (** ctirruapor «A *1 f r »uf* Illi.lîi.if J, lli,te<* (M* **,

•r*«Ü* tfM.LIf.Mwl; III, It? J»« uorrun«. «at *I litt, IM «SI, U^.ttl

19 tta •: 111,17 (•• cMTt«^«i «* «1 llMtt«t,lT|, lil.M (M

.ft ,•*!, l*1,lt«v I» « 1



P*dro adjudicada. Viit« la sentència en què es condrana el rei a

pagar a dit Pedró, vitta la conaifnacio d« 1.000 lliure» feta pel

col- lector a dit Joan, v i »U la donació et dit Joan a dit Jofre de

500 lliure*, es condcana el rei.

1534tgr3v: [e« correspon aab el 1528,121,33} Anna Marqu-t,

•ulier que fou In priai* nupciis de Perot Montrodon, rec Usa la

quantitat restant d'aquelles 36? lliures 4 tou« a dit qucndim

adjudicades; vist el testaient, e« rorrean* el rei (ha A? pr**«itar

garanties).

1134.7.4: [es correspon aab el 1528,115,19] Lluís Gilabert, la

resta d'f4ju«lle« 878 lliures, per sentència de 1529, p«»r la s«»va

qui tací f (ha de prestar garanties).

1534.12.6: [es correspon aab el 1528,21,5] Gaspar Batójelos, la

restant quantitat d'aquelles 1.097 lliure» 1 »ou, per «entencía de

1528.

1534,13,6V: [PB corre-pon aah el 1528,155,41] Gaspar Víla»ala,

la rettant quantitat d'aquelles 1.000 lliures, per sentència de !52S.

!§HflSf7t: [es correspon aab el 1528,101,29v] Guio«ar Cruïlles

i Urrea, per la r-gtant quantitat d'aquell« 800 ducats per ajuda del

»eu ca«a»ent concedits per sa Majestat, per »tntència de 1528.

1534.16.8: [ei correspon amb el 1528,130,35 j Jauae Cahorts

d«»ana 1« quantitat d'aquelles 300 unces 28 tarins 12 Jrans loneda de

.'icilia m ell adjudicades per sentencia de 1525.

l&34]t$?tll: [es correspon a«D el 1528,88,25] Isabel Josa, f lla

í hereva d*» Vicenç Orrit, per la resta d'aquel les 1.650 ll'uris, p«r

«entenci» ú« 1529.

1134f?3rlly; [es correspon aab el 1528,161,43vJ el procurador i

ecònoa del ccpítoi de la Seu de Tarragona, per ï «s 402 lliure« »Is

canonges, assignades i consignades ">»*i col lector de la cubra

apostòlica, d'aquelles 1.4S4 lliures que «a Majestät ha d<- pagar a

Pedró Cardona, p«r sentència d« 152S.

lHljUjlf; [e« correspon aal el 1528,161,43%! el cardenal

Dftria, p«r les 3.000 lliures a ell consignad** pel coi Itctor d« 1«

apoctèüca, d'aquelles 1.414 lliures sa Majestat h« d«
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pagar « Pedro Cardona, per sentencia de lift. Vista la aentència de

conaignació i la potestat de dit col lector, *• condesa» «1 rei.

1S34.ÎS.1Î« [es correspon aab el 1528,48,13v] Llufa

Senesterra, i so* gen*na, per la reata d 'aquel les S.523 H iure« a

ell adjudicades, per »entenc ia d« 1528.

lS34f2af13T: [«• correspon aab «1 1528, 35, iO) Bocsèn Galceran

Durall, per la recta d'aquells 133 */j ducats per salaris ae

fent ilhoae de la reial custòdia (aab albarans), per «entèiéCia de

1528.

1534. 3Û. 14»: (es correspon aab el 1528,46,13] lisser Miquel

licot, per la restant quantitat d'aquelle 100 ducats, per sentència

de 1529.

1534.33.16: [es correspon aab el 1528,65,11] sossèn Gísaundo

Barberà, cavaller, per la resta de le» 1.368 lliures 8 sous per la

lev» qtitacio de fentilhose, adjudicadet per sentència de 1529; sé»

altres quantitat» (aab albarans d'escrivà de ració) i cauteles

d'ajuda de costa atorgades per sa Majestat; es condr-ma el rcí per

tot f*l que restarà m pagar,

lS34t36f17: [es correspon aab el 1528,7, 2v] momèn Miquel

Vallsec«, per la restant quantitat d'aquelli 335 ducat« per la ssva

quitació, per sentència d« 1529; «és 216 ducat» (alb albarans) per

dit» raó. Els previsors '"onde·nen el rei a pagar-li el que rt^ti del

co«pte de 152*>, més el que li éa degut defprés de dita gentènciu, que

diu pren «uaa de 495 ducats 5 «oui 4 diners.

1534.3P, 17v: [e§ correspon aab el J52S.161 , 43v] aisaer Eateve

Salavmrdenya, doctor uf l rrial conoell, reclaisa 250 lliure» en guè és

estat ograduat er. el» ben» de l'espoli de Pedro Cardona, pel» jutge»

d1 »graduació. Vista la consignació , en virtut de la sentència

d'agraouació feta pel cel lector de la caaibrr apostólica, de üita

quantitat sobre aquelles 1.484 lliure« 5 2 diners pels

proveïdor» de la cort de 1528, alhora e» decreta que et tingui en

couptf fi qu« pugui à*f«r rebut dflt compartiment» interior», o que

n] trzeen t apareguis.

1534.39r1g: fes correspon aab «i l!28,161,43v] susser

Clariana reclaaa aquelles §00 lliures a fra F«re Vilatorta, cosanador

de l 'abadia de lant Pere d« la Porti? l U pel col lector d« la c%sbra

Jfl
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»pos to 1 i c», »obr« la quant i t» t a Pedro Cardon» adjudicada per

»entenc i a de 1528. Vista la wn tercia, ia consignació feta per dit

col 'ector i la ia to lu t um d*cio feia per dit abat a dit Pere

Clariana, e« condeana »I rei ui in super i or i.

1S84.40.Í8T: [et correspon aab el 1528, 161 ,43v] »isser Francesc

More lió, per 788 | ducats consignat» pel col lector de la caabra

apostòlica al bisb« de Nicòpoli deguts per la pensió que rebia per

virtut d« batlle* apostoliques sobre els fruits i rendes de

l'arquebisbat de Tarragona, consignant dita Quantitat sobre aqu:ll<»s

1S.484 lliures 1 tou 2 diners adjudicades Pedro Cardona per sentència

de 1528. Vi sia la sentència i la consignació feta peí bisbe de

Nicòpoli s Mister Martí Santacana, protosédic en el Regne de Navarra,

el qual els ha consignats a dit Morella, es condeana el rei ut in

superior i.

1534f4itiav: [i»«i "orrespon a«b el 1528, 13, 3v] »osŝ n Carle«

O««, per la restant qua.it it at a ell adjudicada pi'ls proveïdors de

152S per la gricia de 4.000 sous / any que tenia de Ferran II,

'•onfir·ada per ta Majestat; »é« el que li correspongui pel teip*

corregut.

I5J4.42.1Sv: [en correspon a»b el 1528,114,32e*)] els tutor* i

carador» c^ls filis de »»»sen Perot Altariba, per la resta d'aquelles

38? lliure« H sous 4 diner.», per »entència de 1528, liquidada pel

regent la tresoreria general. Vi*,ta la de»ar(d«i i la certificarlo del

regent, es condeina el reí a pagar- los el gue resta a

1 534 f 43 ,20: [es correspon aiib el 1528, '.1 ,llv] Francesc Llop i

Joan Bibtra, per la r*»sta d'aquelles 400 lliures, per sentència dt?

1529.

1̂ 34,44,20: [«t correspon a*b el 1528,42,12] Franc«»t Llop i

Joan lafel Cerdi, per la resta d'a^uelle» 1.J34 lluiré» 5 s« us 10

diners, per sentència de 1529*, el rei é» cond€«t»at ut in mperion,

lS34.4i.fl: [eg correipon a»b el I52S,123,33wJ Isabel Cotxa,

tenint lloc de soasen Jnan Cotxa quondm, son aarit, per la recta

d'aquelles 120 lliures a «11 ¿dJudícadM, •*« 2. IOT «ou«, p«r salaris

deguts, a»b albarafts, per sentència deia proveïdors 4« ÍS29; aés

2.3S4 août (a«b albarans d'encrivà é« ració) per la t^uitKié de dit



«fiel ite lfl-**U-Ii» «I 4-jony-1530; vists «Is albaran. i «l
testaient, m condasa» «1 rei a pagar *i que hi nwtl.

tMff««.Ui {M correspon Mb cl 1528,173,46) J P ron i «a Sorts,

hereva eil »m «arit Joan Sort», per i« rest« d'aquelIP« ISl lliure«

1 «ou l diner a «lia adjudicades ti lift; »é» 2.000 BOUC que pretén

»er-1 i defut« {aab albarà del «estre racional). El« proví»ora

dec 1»rfn dit albarà «*r comprès n la quantitat a fila adjudicada »1

1529, altera que proveeixen que sigui restituït al mestre racionat;

e« eondean» «1 rei a pagar el que hi resta.

liSÍrIt.24w: [e« correspon a»b «1 1528,4.2) Isatx-l Gual bei,,

vídua de aiaser Joan Gualbes yuondam, regent la cancelleria, per la

resta de les quantitats a ella i als s?us fills Isabel Cervelló, Joan

Bonaventura CuaIbes (i altres) adjudicada ei 1529« Deaana $ue li

sigui eraenat un pretès error de coopte de 100 lliures que no li

foren adjudicades en el fieufe eitiaat, ja que del 13-fen-ïSlS fins

al 13-jul-1529 han transcorregut 13 any», 6 «esos que serien 1.360

lliure«, i no li'n foren adjudicad«* sine 1.250; ses el que després

hauri corregut; «és divertes quantitats per quitación* que present»n

el» fill«, de què tenen «Ibarnns.

liair 13T21*: [es correspon aab el 1528,7b,2ï) «ossèn Jaiiae

Cahorts, fill i hereu de Francina Cahort«, sa «ar-, per la restant

quantitat d'aquelles S14 lllur"5 a ella adjudicades per sentència de

1119; vista la sentència i el les tasen t, es condeana el rei,

presentada la cautela.

liSifÍi.2i: [es correspon aab «1 1§28,32,9) el vescoate de

locabertí, per la rest» d'aquells 1.000 d'icats, p«r »entencia de

112%.

iiMfSi.tfï (s. i.] Isabel Cosas, en cert nom émanmt (
M), per

la resta d'aquelles 394 lliures 11 sous 4 diners, ais ? quintar« de

ací, 21 lliures, per les causes ea la sentència d« ISfS contingude»;

e« coadeana el rei a pngar-li el degut 90 ela nom» 9»* irmtna.

3ÎS
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ï» '- **

H («i correspon aab «1 122,33v] el «Índic da la

Bisbal, Miquel Benet, per 1«« 115 lliure» 4 »ou» 9 diner», per

«entenci« d« 152«.

|iMfTltM: (M correspon «ab el 1528,25,6} Eulàlia Sunyer,

feruana Í hereva de Llorenç Haïloi quondam, arfenter, per la resta

d«l» 2.165 dvcats a dit Nal loi adjudicats per sentència de 1S29.

1534f73f33: (e» correspon aab «1 1518,9,3] »ossèn Galceran

Albanell, per la restant quantitat, per sentència de 1528; tit in

precedent i •

lS54r76f34: [es correspon a«b el 1528,161,43v] aisser Joan

Solsona, canonge de Barcelona, procurador de •isser Joan Pogi,

col lector de la caabra apostòlica, reclaaa les 2.80C lliure* que diu

retten a pagar d'aquelles 18.48? lliures 1 sou 2 diners adjudicades a

Pedró Cardona per sentència de 1529, COB que en els bena dels prelats

succeeix la eaabra apostòlica; COM que dit arquebisbe n'havia rebut

una part ú&ln diputats, i ço« que el dit col Jtctor n'ha fetes

consignación« a diverse« personen, e« eondeana el reí a donar al

col lector o al seu proctirudor el que resti a pAjfar, deduïdes Je«

consign&cions fetes.

1534f77,35: les correspon aab e! 1528,161,43v] aossèn Francesc

Setantf i d'altres (55), deaanant 120 lliure», als sobredits i * cada

un d'ell» consignades pel col lector de la caabrt apostòlica «obre el

que fou adjudicat a l'arquebisbe d* Tairafona.

5̂34,82,37v: [<»» correspon a»b el i528,2¿,5vj «x>ssèn P^rot

Vila, cavaller, per 8TO V- ducats p*r la »eva qui tac ió de gentilhoae

{es condwsAa el rei a pagar e* residuo del que fou adjudicat per

sentència el 1528); «és 495 Vj ducat«, aab albarans -drescrivà de

ració {el rei é» eondeanat); men ei ret í duo de ¡a »«ntència d* 1S28 m

favor del »eu cunyat Galceran larquet [es correspon aab el 1528,24,S]

i 279 l/j ducats anb albarà, deguts a dit Marquet de qui diu tenir

cessió (coa que no n'h/t feta Jeaunda en f f crit df sup li ració í la

cessió és d« l'octubre passat, que suposa que ja ha traj,scdrreftt el

54 PMMMWK J««*li«f notari, IM li. 1 «.. JMM rvtfnMM, «j>ut»c«ri, ITT !. 1

U é,; Anteil P*flodl. M ' 1 . tf «. 7 d . , fr«ic««<- C.r<U, M li . , An »uní

SM ü.; Coi·i·irn ••fr·, Itf li.; Í«M *»tr«, 50 U., *l*MMÉr*

pMtl«Mf, M II.
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temp* êê dontr greuge», «4n de«e*tis)ade«, alter« que et ret «r va dret

en «n altre Judici, »i algun els correspondrà).

1S34TM.«1: I e» correspon aab el 1528,93,28] per 1« resta

d'aquell** 820 lliures II Km«, per «entenc i« d« 1S2S, «és ei que

après li é* degut sobre 1« consignació d« 60 ducats / «ni i per

albarens d'escrivà de ració.

1 ft 34 f 90, 43: [es correspon a»b el 1528,14,41 »omen Galceran

A l bane 11, ço« a pare í legíti« administrador del« seus fills hereus

universals de «osscn Bernat Alaogaver quondam, pabcrde de Manresa,

per la restant quantitat a dit quondam adjudi ida *»1 1528 per la

quitarió de capellà de la rapella de «a Majestat; alhora que de«an*

que s ¡gui esmenat l'error comès per dit quondam ?.. là qual demanda no

demanava ainó 25,000 sous saldat dret dr compte, í ela seus alharans

mostren 25-904 sou»; vista la docu««ntacié» l'error i el testaient,

es condeima t\ rei a pagar ei que- serà degui,

1534^92 ,44 Y: [ei correspon a«b el ^S.JS.ïOv] Gmbri«! Joan

Colí, cavaller, agutzil ext"aordinarí de sa Majestat, per 228 lliure«

salvat dret de coapte del que li resta a pagar de les 429 lliures a

ell adjudicades «1 1528 per son »alari (e» condean« el rei); «é« 175

lliures per dit sai«ri (a raó de 6 »ou» / dim) de« de la sentència de

15*8 fins *1 2-oct-1532 (e» condeant el rei a pagar, segon* e' que

si»rà liquidat pel ref»nt la tresoreria); «és 108 lliures per l'ofici

d'agutzil ordinari qu«° ha regit d«» de la «ort d« «o»»^n Jau««

Pi^eller (el procurador fiscal éü absolt, ai ho r a que et reserva dret

per a un altre judici).

1534.9S.4fiT: [es correspon aab el 1528,116,30% J awna

Segur toies, per la restant quantitat de 1529.

1134,̂ 1,4.1: fe» correspon avé «1 1528,90,25% J Gregori

Echevarría, per la r«»tant quantitat dé 152S.

lS34.Mr4B: Felip Castre, actor del« tutor» d« Felip Cantr*.

b*r«u de Pedro C««tr« qoooámmt »««coate de Canet, p«r le» 1.346

lliure» restant» a pagar de la quantitat è» t, 000 ducat« adjudicada

«l 1S2S.

; {«.i.] J*rdnlM Gual t*«, p*r la rectaat ipantítai

d« 1528.
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1SM.1Qlh.4far {m correspon aab «l 1528,113,32) Elionor Parda,

•u 1 1er i hereva de Joan Parda quoad**, Im restant quantitat a ella

adjudicada el 1528; •*• 14 lliures a dit guonda* degudea per rao del

seu salari; es condeana el rei a pagar-li el que serà degut fin" »

l'èbit de dit Mm m*rit.

lili t IOS f il; (es correspon aab el 1528,91,2SfJ Pedro i>6ret

Otaaendi, per certa quantitat a pli adjudicada 01 1528.

ISS4f 109fS3: [es correspon a«b el 1528,80,23] aossèn Berenguer

OM, cavalier, per la restant quantitat d 'Aquells 32.000 ducats, per

sentència de I52f: es eondeana tl rei pel que H reata a pagtr,

prestada caució Idònia»

li3jfllgtS8i?: [es correspon a»b el 1528,84,24] el procurador de

Gaspar Nóftec, p«r la resta de la quantitat adjudicada per «entèncía

de 1528.

1534,H2fS5: fe» correspon aab el 1S28.141 ,fi3v] nasser Pere

Aguiló, doctor «n dret» de Tarragona i Joan Mens«, notari de,

Tarragona, i.»cla»en 335 lliures («1 priaer) i 4?» lliures (ei tegon)

*TI les qual* qu*ntitmts cada un d'ells h» estat »graduat en 'a

sentència d* »graduació del jutge apostòlic, PR els béns i espoli de

Pedró Cardona, i de le« qurnl» quantitats é« estada feta, » rada un

d'ells, in lolutum dacio i consignada pel col lertor de la CMibra

apostòlica »öhrf el que fot- adjudicat a dit arquebisbe el 1528.

lS34t113fSiv: fe« correepon a>b «i 1528:TT,4TJ Anna Torrelle«,
t

p«r 133 /j òucats « ella adjudicat« «1 1529.

15.i4TlH.S5v: [ei correspon aab el 1528,134,36%! J?ròntaa

la* na, per la resta d'aquell» 300 ducats, p«r sentencia de 1529.

1534,12QfLa: le» correspon asb «1 1528,57,16] Galceran Cliver»

per 9SS lliures 5 resta de les quantitats qui» li foren

adjudicades fi

liS4tlfifiÍ; [e« correspon aab el 1528, 31 »9v] Berenguer arn»y

Castre oli» Cenelló* coa a d« Cmitre oli» Cervelló

guawla*, per la quantitat a dit Petiro adjudicada ptr •«ntèncíf· de

1S2S, ses els salaria lan corregut après d« dita «entèncía fins

el dia del «M dèit. Vista !a dea/uida, « la qutl t'em afomt el

%f»comtf rf'JVo/ j»rrtMM0t cert rfret o íat^réf *» ait» qo*atitMtt e»

«1 rei, »efons la liquid/'ció que en farà «1 a^stre .at-jonal.
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lÍMfllltÍB! [es correspon asb «1 1528,161,43vJ Joan Benet

Cardon«, p»r MW lliure» a «11 adjudicad*« per 1« sentència

d'»graduació de 1*capoli de Pedró Cardona, donade« pel jutge

apostòlic i deapré« pel col lector de la caabra »post?i ica»

consLgnadp í cessi onada en i sobre el que fou ad j ud i et t a wit

arquebisbe el 1528.

tSMf12ifil: [es correspon aab el 1528,161,43v] ao*sèn Jaua*

Soldevila, per 343 lliures a ell c*»»ionades pel col lector de la

caabra apostòlica, i consignades sobre el que fou adjudicat a

l'arquebisbe el 1528.

lS34.12f.Í1y. [es correspon a»b els 1528,3?,10v; 1*28,38,11;

1S28»SO»1Ï] el procurador dels nobles Pedró Cardor.a, portant veus de

general governador a Catalunya, Antoni Cardona, lloctinent general al

Befne de Sardenya, Aldonça Cardona, per lea quantitats a quiscú

d'ellff adjudicades e! 1528, «és la quantitat a Lluís Cardona,

arquebisbe, el 1528 adjudicada, de la qual quantitat havia fet

dooMCíe en vida als rred its.

1134.12t.iS: |et corre«poa aab el 1521,63,17% (M) J aowièn

Francesc Maries Gal·la, agutzil ordinari de sa Majestat, en no»

propi í coa a procurador d* Pere Martí Mariés, gérai »e*j, de !a

capella de «a Majestat, p*r la resta de la quantitat que els fou

adjudicada per sentència de 1Î28, ne» el que els correspongui pel

t*«ps transcorregut; es rondeana el rei a pagar, d'acord aab la

lifl·iidació que en farà el aestre racional, restituïts el« albaraïis

d'escrivà de ració,

1534.131,84: fe« correspon aab el 1528,3, lv] l'ev.ònoa i

procurador de la referable abadessa del content de Jerusalea d«

Barcelona, per 2.749 iliurr» 11 sous 3 diners resten a pagar

d'aquelles 3,fil lliures 5 de la «entèncis de 1528.

li3i.lS2tiaw | e» correspon na b «1 ¡§28,?§,20vJ ieatrm

p r 264 lliures 3 4t rvfta de »njor qumatitmt a ella

adjudicada per sestèaci» de 1S2S.

liMfliflfil; fes correspon aab el lS2S,l]2,31v] Treap«,

aïllar relicta de P»rt Baa«t Treat nvond*** fiscal de la

»1 ISrt.lf S
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règim cort, per T "O lliure» S «m d* r-j»t* et le* 358 lliure« a dit

quondam adju^icade« pel »en »alari, per aentència d« 1129.

liM.lil.fi»; [M correspon a*0 el 1528.100,29] Joan

Cottabella, fer ia reata del» 500 ducat» que 11 foren adjudicats el

1528, até« f«* MI Majestat havia ofert una expectatiu* m eU éel

primer ofici que vagué» al Sffne de Nàpols fia» « 3W ducat« / any, í

aquella no en estada efectuada, an» per ta Pajestat li eré estada

revocada (>T). Demana taabe uns J. 5 W duent s, \ raó 4e 300 ducat» /

any del lO-MÍf-1529 a 1533. in condeana el rei a pagar el que repti,

•es 400 ducats per raó dels dany» rebut», «é« la provisió que U

sigui ffta gràcia del priter ofici que vacarà.

1534.155.76: [«• correspon aab el 1521,113,49J Pedró iocabtrtí,

per la resta d? l'interè« d'aquell» 31.2W «ous aab l'interè» de

20.OW p«r l.OOQ qoe m li adjud'caren per sentència de 1528 (M), el

qual interè» diu pren »«»« de 2.202 lliures 12 »ou» 8 diners,

deduïdes 1.653 lliures 18 »ous 8 diner» que pretén són rn paga de

4-*-rnt*re« i no del deute principal.

liM.HÏ.T?: [«« -rorrespon i«b el 1521,34,10] Joana la

Catalleria, «ui 1er que fou de »o»»èn Joan Gonsálef lesende, »enyor

d'Alcarri», reclana, entre d'altre« co»ei (st) la restant quantitat

adjudicada « dit quondam per sentència de 1528.

lis pruvnjur« ta»b* i

i » f » < l u m r - l i éíl» *g&0ctftÊvt »o «I ¡>rtmr- of tea fu« vmgtie» I..,)

fM* aa *«e*t . '•• t d» 1** «wfM»*€J»* p»r «ert em gut l'wuf**. *1 ÍS2>.

I« ioi«r<U M» 1'»rÉi»«nt»<. ió qu» «t« •« f* 14«» é« p» r «¿o« «1 cm«t«lt I «t »

t«rwi f - - r »n y »»o» p»l prtwuriAuj f i « . « l , p« r-') ço« >*ur««. <iu»n UIM

dictat.

*• ^_ *• IM */| «MC, t»i »«l«i i 4» (iwtitta** a*

ipo»it*t« IM §eeM- act Mstr* r«ciun«l foe

pr<tí9tr, trrr no «Mar •/• «;t«-«/i* •• «MI porf»r) t á*l «liart tf* tfil

/ any «u* Mri«t< «U te
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ftî («« correspon Mb «l 1528,135,37] tl síndic de la

universitat d* la vila d* Salaes, per la resta de 400 ducats

•adjudicats per sentència d« 1529.

1534.173.7>Y [es corr-spon aa!) el 1521,76,21] el noble Bernat

Albert presenta greuge alií en no» propi coa a procurador del» dejas

escrits cavallers i fentílhoee* de les cinquanta llances, qui els

passats dos anys havien residit per •ana·ent de sa Majestat en els

Ccwtats d« Rosselló i Cerdanya p«r a fuardar-oe Is frontera, per tal

que elf, siguin pagades, a ells o ils seus successors, le» quantitat*

restants de le» peeúnies deixades per »a Majestat per pagar els

gre«§fs de la cort de 152S (§0).

liMflTift>4t. {es correspon aaè fi 1528,58, IS] »«1 procurador de

s»«sèn Miquel Bastida» per 1» restant qaant;tat d'aquells 1.000

ducats per sentència de 1528; e» condean« el rei, firm^dm apoca df

rebut.

!S34.183f86v: [es correspon aab el 1528,52,26J Joan Llorenç

Calça, notari de Barcelona, sfgons diu ..«t\ent dret i causa de na

Maria, miller in *»rj*í» nuptits d'Eloi ft*an Escàpol at, i fill» de

Joan Guerau ftoigtie«, tot» do« escrivan» d* aanaBent, per 1» reitm

d'aquells 960 »oa« a dit Boíf*»s adjudicat» el 152S per la «eva

quit*ci6. atèt gue consta que dit» Marí» té els »lb*r*nt, < s condc*«na

el rei pel que restarà « pagar,

l&3ltî§§,>§*: fe« correspon itb el 1528,17,4\] Pvre Juan, i<er

1« restant qua .titat de 1529 per la sevs quitació ordinària de

àntoni JCM, t i m f i i - CÍIMJ.

frmmcl ( « t r u « •••or, ?r*ftc**t C j d » i ; . f*rrMiae I·ll*t4( V i d « ) CfUM«, JiMMot

Aren»*, J'^n t > r i u o « , &u»r«M Clgiat« ïomm E··ywtl·, Somm tun*. »•»»• Arttooa,

f r: r ( , u i l . J >«n i»gu«i

r « » t t » . JCKIWI^ l »u»

Oiiija ( O l í » « ' ] , llor»t,<, r«r'*r«. Jota fia, f r «f K «M fort. Perol í-ut. JOMI

, torMit altwrt, fr«/^»«- I)jp.», <*!««*( f i !

»««r«. -U« i» i»b<,»t«í. P^M t«l*s, Gu«r«u

(«nt» Bonet«! £!••«, tot« it»a«nwn (t n -t!«««; a^tteeía) li.Mt

M*t4B 4« t«»'.¡I« •§• 1« r«r-,t* d. la ^»«».t,l«( « *I1« •¿j^dí — d- «1 ISIf

P«ér« tete 1 IMM s«ri»m, ir..»t«i«*. Jo*» HM-kanè«, tro^vt« I 2f«

* **« *1 iMit

3?§
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«ecreUri, ai» 1ft qui tac ió d« dit ofici (üb al bar ans d'escrivi de

ració). Vista 1« certificació d«l i»»tr* ración*! , et eondeana el

re*.

lili T IBS . 90: («s correspon aab el 1528,89,2f,j sisaer Francesc

Castelló, advocat fiscal d« la regia cort » del rei A! consell, per i*

resta d 'aquelles 400 lliures a ell adjudicades per sentència de 1S29

per l« »ev« quitado» «és el que ha corregut dei lO-jul-1528 ençà. Es

condemna el reí » pagar- i í S0§ lliures.

153i.lM.il: [es correspon a«b el 1528,105,30 t«1)! els síndic»

de la ciutat de Barcelona diuen que el 1528 sa Majestat fou

condes-fiada a paf »r 23.?îS lliures d« les rendes del sarquetat

d*0rigt*nj i Gociano, i que no se n'h« feta tor.s'fnació. Es "ondearía

«*1 re» » donmr i fer donar dita consignació i fxfcuton«ls.

tS34fliif91ir [es correspon aab el 1528.1Ü5.30J els síod^s de

la c luta* de Bmrri·lona, atès que pel rt»i Joan fou %**nut a I« c i u t a t

un eenssl de preu 12.100 lliures de pensió anual d*» 184 lliures, pel

qual c»»n»ai pretewen ser degudes 16.620 lliures p»* r les luals

•'obtingué sentim »a el 1528 de 23.716 lliures, ultra les quals diuen

non degud*»« 2. §04 lli ires. E» condeana el rei * fer ronsifnacjo « la

dita ciuttt de dita quantttMt Je 23.7J6 lliures, *obr- 1rs rendes di*'

dit marqufs»t d'Ortstan) i Goctatio; quant » les 2.904 lliure» (*¿),

e» re»ol qae no ha Hoc, ni proceir, alhora que rosouner. \aiides

salv^ta^s d* la sentencia de 1528.

1534.189biar92: [es *wre»pofi a«b fi 152lí,160,41J Lluïs

Bemusont, <on*«t*ble de %*a%*rr«, pel re t í d u u» de le» 1.000 lliure» à

ell ad j ud: cadet» el Î528, »é« el degut p*is cin^ an>s currefuts de

1« sentencia, i ^ncara no se n*h« fet 1» l i u i c i o qu* d**crttar«*n

els proveïdors de 1520 i d« 112S, fs cond̂ »í* *»1 rei »* 3».

»ij.m.t« »»rttr.« i« i i« b*gw*itt '»n»«. 1 «f tl·ii «II «1 •*'»!» f f Mig* 4« I« •• ' é*

ISIt

JtMW l'ffpfíifJ l'Uifn if. i mtmmt® » f f r « MM« «'»• f te < <u'" Ar .'••-

é* to IvIUJ« l»n*rfl em UiteJbitw, i «J «e «'** (lfm, tir*t ti

«•«»•r»« 4f*t »n un t l ir» ;<Kl.< i

§•'« 1 íi.9t, if, d»t»» | MI Ú+. T*IÍ «w n'kntrt é* f irasr kg»«,« 4* t*ÍMMÍa
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(«r* corre.pon aab «1 1528.96,27]

Aragall, per 100 florin* d« r*nd* anual aas. gnat a per JOSA II aab

privilegi * Jause Aragali pire Bf u, Í després • dit Pedró, sobre les

rendes i eso 1 usen t« reials de les salines de Qu&rs de Sardenya,

després confirMt pol rel catòlic sn privilegi dat a Toledo a S-juny-

14éO {«s condesna el rei, des d« la data del p ivílegi de Ferran II

f inn ai dia d«? 1« sort de dit rei); més 4.000 sous jaçuesos que li

concedí Ferran II aab privilegi, aapliant-ne un altre del rei Joan

per vida d'un hereu -dit Pedró-; aés el que li é* degyt pel greuge

sentenciat el 152S (M).

1 534 f 195 ,94 T: les correspon mjb el U28,195,44v] sister Prre

Ferrer, actor i procurador dels f t lis í hereys de Joan Vinyals

gttonti»t »er'-sder» i d'ultre* persones havent ¡títeres en les coses

dfjfs ffrritfg, per la resta de !<»» 1.726 lliures 13 8 diners

«djudíradeï a Pr»nce*c Serra, procurador d* Francesc Llop i altres,

per »«-^tèncim d*« 1528.

liMflS7r9S: (PS correspon sab el 1528, 30, S] Margarida Llupià,

succeint aossen Gaspar Llupia, caxal l e r , per 300 lliures anu4ls

concedides pel rei catòlic a dit Gaspar sobr*» els esolusents de la

procuracíó rei»* Rosselló Uurant la s« a vida, per le» pensions

éefudet finí al dia del »t*u Obi t (passen 24 anys del di» de 1»

concessió). Vista 1« sentènria de ÏS2S (en e« decreta di» freyge

»o procftr, «Ihor* «ju* *»• f» reserva de dret sobr*» 1» aaraessoria

del» del re» rstÒlic) s'srguaents en sentit contrari i **« trrnca

la »entcn^i» de ^§2§ f:ns ml punt es condeana el rei m pagar e!

i|ye «*>rà Jefut j»oère elf emolument* i renews dt' IM rfe les

é '4pií 1 1 m ( Sàpo I * ) .

UM:tim|f: |t»« f-orr«»«pc.n «sb f J 1528,19,5] Gurrau Fiv*'ll««r,

doiíell, ĥ ri*« et Jau«* Fi*eller, »fuïill ordinari, per 'a

restant qusMitat d« 1521, prr 1» »evm «pitscié. Vista 1» »»»nl^n·-i»,

pi t e» t*»« M f , els slbarsos d'escrivA d* ració lliurat» * dit

éf»i*rét df IM ^fomilgMCté éf éítm »fotèmcím, e« el rel »

pafar el rests, aés e í II »era per «ibar«o§,

381

-.! m i»« II /, ui>«4»» tel* 1)1 floriu t « !•• I .>,»ito« à« 1*« ¿M li.,

»ü f*»»f»» éf»t «i »î l·l »Uf» JwtflCI.
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[*s correspon sab el 1520,107,16v] Jauae

Montserrat, ••reader de Barcelona, fill dé Pere Gabriel Montserrat

quondat, coadjutor ordinari de »estre racional, per 118 lliures 2

sous a dit quond*» degudes restants a pagar d'aquelles 903 lliures 4

sous que eren degudes fins al dia de l'òbit pel seu salari de què

w'n donà grange » le» primeres corts de sa Majestat a Barcelona, Es

cnnde»;:» el rei a pagar-li 116 lliures 2 sous (6S).

1534.200.97: [es correspon amb el 1528,124,34] Joan

Santcliaent, tutor i curador de aossèn Andre« Biure, senyor de Sant

Jordi, de la vegueria de Girona, per la restant quantitat a ell

adjudicada el 1528.

1534,201,97v: [es correspon s»b el 1528,102,29v] Joan

Sa/itcli»ent, síndic i procurador de la universitr.t de Sant Jordi, per

de 1528.

1534f201.98v: [e« correspon aab el 1528,108,31J Ferrando

Albert, per quantitats referents a 1'enderroc d'una casa de Salses

per fortificar unm fnrtslesa. Vist« la desanda i coses adjudicades en

altres corts, es resol que la sentència de 1528, si no és efectuada,

li sigui efectuad«, i d¿l qu<" r««ti a cobrar de 1528 sigui pagat de

les pecúnies d* 1534.

1534.207.1UO: fes correspon tab el 1528,156,41vJ Maria

Banyuelos, per 1.046 lliures 17 8 diner' laleneímnet» restants de

la sentència de 1S2S í per diverses quantitats (*6), »és Í ducats

restant» d'un tibarà d'escrivà de ració. El rei és condemnat a pagar

totes dues quantitat».

Beclaa» taabé 817 11. per i anys 2 «esos per la consignació d*4

2.000 s. anua1 s En «quest darrer cas, atès <n«ie »essen Jnofre

Banyuelo« ft« donat greuge per ¡a mmteix* r&é pretenent que i i

D« 1« fUM*ttat «djutllt -id« . (..''ü féu partí. n. * mtu t m i I ¡un witr« l*h«r*u é*

.' .in S«rts i 4it «kMtMtrrat (l**rt«r), fwré m> ahastè. Sort» n'és < r «H! n o r per

1S1 11. i MtiiitfB*f-r«t p« i 111 il, t a. S* l'ad*»« JWKJU» *ra «í>s»-nf à« 1«

*; Iff f, «M «u<* áemá grvui» ti" Soft».

'*
t. m,: SM 11, v·t·netMM tel (««p« «M fMrt dit »i»ug* fin« «1

p»r tin« (on8i»fi«ci6 4« 3.9M •« «nu« lu < •(•• «IMT m> rowaf« <*«•

il gun», no prt>c«dir).
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correspon « «11 i no a dita Mari«; atea que sobre dita pretensió

«litre dite« farta penja plet m la reial audiència sota exaaen i

relació de visser Pe -e Clariana, ea eoadema el rei a allò que

resolgui la reial audiència (87).

lS34f20Bf100\: [en correspon aab el 1528, 157, 42v] aossen Onofre

Banyuelos, per 5.400 sous retinguts pels diputats de les pecûnies del

servti de 1S28 i de les del servi fet a sa Majestat a la présent

cort, entre d'altres reclamacions. El rei és condemnat segons es

declara en el greuge precedent de Maria Bany

1534 f 209 ,101: (es correspon asb el 1528,161 ,4 3v] Joan Cardón«,

eîet de Barcelona, per la »ercè a ell feta el 1528 de 300 lliures

anuals per cinc anys; cos que no ha rebut les 1.500 lliures

d'aquelles 18.484 lliures 1 sou 2 diners adjudicades a Pedró Cardona,

arquebisbe de Tarragona, per cessió de 1.000 lliures a ell feta per

Joan Pogi, col lector de la caabra apostòlica, de les quals 1.000

lliures el bisbe ha fet mercè de 500 lliures a Jofre Lordat, deaanant

encara les 8.400 lliures rçssionades per dit Pogi, qu» no h&n pogut

hfirer per les retención? que han fet els diputats per causa c/e ¡tisser

Pasquí! i al t res t en cas que »quelles obtinguessin (6S). Ec, condemna

f i rei: prr la gràcia dp 300 lliures anuals, a 4 anys » «esos 27 dies

que hnii corregut des de la grada fins a la de tunda, que són 1.322

lliures 10 sous; per les 500 lliures de dites 1.000 lliures a ell

c*>ssionades p«**r dit Pogi ; pe] residuum de dites 8.400 lliures.

1534 f 224 ,110. fes rorrpspon asb »' 1528,182,18] »;»str Joan

Pasqual, per 50 "'"rei* anuals per l'cfi -i de drassaner i escrivà de

les obres, de 152*5 fir , a 1« conclusió de les corts; no consta la

§*»vs infrepcio però, ro» que n'hi ha sentències anteriors, es condemna

P! rel » pr*ga--li 250 lliures per Ja seva quitacié, ses el residu»»

de 150 lliures a ell adjudicades. Pel que fa als interessos i

esoluaents de Is galeres després de '520 sobre els quals pretén tenir

sentència de greuges de 1520 i 1529, cog que la taxació fou remesa

A i x í , «I« S. 400 ». r*tingut* puis diputat« dm Imm ; j<ii/u>s d* Ié f «TC vi a part

d» í A*rt*j é* ISIS. 1« quantitat 4*fwU 4* dita sant em. U fi ï ic «l 23-d«s-iS33

à* 1*« p»c4ni«' tel «*rv*i d» 1« curt 4« 1533.

•*cl«B* t «abé ï. 000 H, p« r fuetea, r«M i •rcabu··ct» (HO peocttir, nswvm dt

dr»t »n i» »¡tr» judici).
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«I* doctora d? I reial consell en sentència de 1529, ea condemna el

rei ("j.

i (t» correspon aib ei 1528,138,37] aossèn Pere

Claran«, »ercader, pe* la liquidació de «ercaderies que li foren

pres*»« a Alger per Joa.i Negrillo, capità de »a Majestat, i que sigui

pagat d* le« quantitats retingudes peli diputats del servei de 1528,

í pel que aquelles no »bastarà, aer admès en Ics 60.000 lliures de

1534. tl» jutge» resolen que no els correspon de conèixer d'aquest«

causa, alhora que fan constar que a petició de la cort se n'ha feta

comissió especial per » solucionar mquesta causa de la liquidació -a

Arnau Gort i al lloctinent generml- (T05.

1« posMwia d« l«a r«nd*« reí«Is Am (tallen,* p«lM prru«. i pcnatons

vulï*r»*nt d i t s "¡uqui Sciraapi t "rtaric«t.> Dru<)í>", 1 p« queixa p«r iwntèiK,!**

injuit*B (p«-/ fiMAf no ri»/).vfa if* l«« injuf.t í í í f i , pr«(«c** conrr« J« ««ntencia

ifp (íj f P«<rqtui/, ¡i ¡mpostm mtlmmet i caJJai^mf p./-p»tfi;ji, «llwr« yuv «baol*n *]

procurador f i n e « ) ) . Quwt a l«« •••»• -ju« r*c laaa COB • salará il'obr** d* t«B|»a

del i»» ! Alfunb l 4« IOMI tf Icom que nu ¿i*ïvjxfn liquidats tl mrstrtr ru ¡LUI*l,

es r«s«r>• dr»1 !.

ttf At*« qu* tota tes aén •••hr«a d«l r*t*l coMHill, »««bl« «p* «« resoldrà p«r

•itjè d'MU judici <tov*nt U r*i«l
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