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Cort il* Montsó dm 1537 {»)

Reunits "in» vegada més a l'església n-ajor de la

vila» per una convocatoria feta ei 16 de juny des de

Valladolid (a) després de diverses prorrogaeions, els

braços escoltaren la proposició ei 13 d'agost; la cort

fou llicenciada el 19 de novenbre.

Continuaven la situació bel lica a Europa i les

topides amb els francesos 1 altres eneirics aliats amb

ells peí totes 1¿s fronteres de l'imperi, alhora que cada

'.egada era «és costós mantenir les tropes, pel qual motiu

1'«aperador es veié obligat m con\ocar, ua cop «és, corts

generals per als territoris peninsulars de la Corona

d*\rago per nirar d'aconseguir més recursos (3).

VocuMntacil.- $*f>féf»cjMt* ACA, tat, íàfím, 14, ACA, C. 10«3, ACA. G, 1084/2,

Apoqu»» ACA, C, IMS; Cnmpart ¡fvnts- ACA, 6, 10S4/1, Dit r*. ACA, 6, 1M1,

frwMMKMT comí. ACA, C. 1824, ACA, 6, 1019, rel es ¡ast K ACA, C, 1011, ACA, 6,

1012/2. militer ACA, C. 1021/2. ACA, 6, 1021/1, reial ACA. 6, 1012/3, I

CC, Curta, XVI -«7, AlU** HM, M. MM, f. 36> . COK01.lt) / PILLA, tj.-.

. . . . p. 3S2-3SS, MAIICIALAI / lUNIIWI, Hi fiti,, u df ¡m ¡»gislmctón .... V I I

i , p. 134-135.

COIOI.Il) / PILLA, Lan nutet, .,,, p. 1S2. Tot l que d'acord 1Mb !*• rtii.posi' u>c>b

r«x-<ii l idi.'i *n i** C A PC i la int*rpr»t«cirt d<- !• doctrina, *i »oruiri« IM* i« d«

lon.orar rort «l - , rulslan« d / Principit i rf*« J»í Principat , é» c o l l e n t Am

troter convoca tèr i** f «t«« émm d* diversos pint* cl» la s-.-ogufi» pcnlriuul«r , i

fina i tot «urop««. Cal d«it*(«r el fet qu« mi f.e« d*t»ctat qu» «1« «et«**«!«

¡>r<)t<>Bt«nsln p*r nqu«tta < irt uvatai.ci«, proteblwMtit 1 'accitptacio d«via

provenir d*l f*t «4«» ja d«s»tj»vtn prou d* celebrar cort Mb «l rcl ci» p*r,

un» v«gada -envarad« (tea d'on f««) piiüar-hi trava« 1 ratardar-ne l ' i r i i c i .
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i / PCLLA, UB rórtra . . . . f. 353-354; HAJtlOUUl / lUMIIOjUI, Hisloï i¿ d*

J* IftiglmcÉón , , . , VII (1M3) , ç. 1J4,



L'estament eclesiàstic havia elegit els jeus

proveïdors «1 diaarts 21-ag {*). La provisió que nomenava

«Is iutges d« greuges fou dictad« et dissabte 15-set-1537

(s). El Monarca va no»enar * ... en jutgga y provmydor-a

/** de greuges j reparadors du greuges y demandes /**

donats i donades contra la p r e f n t a Real Majestat ... "

(*), per part »evm, Joan Cardona, bi«be elet de Barcelona,

canceller, Miquel May, vice-canceller, Francesc Gralla i

Desplà, «estre racional, »isser Miquel Joan Pastor,

regent la cancelleria i del consell supre«, «isser Pere

Arnau Gort, regent la cancelleria ml Principat, Jeroni

agustí, batlle general, Joan Ferrer Puig, regent la

tresoreria, aisser Francesc Castelló, advocat fiscal, i

«isser Francesc Muntaner, doctor del reial consell; per

part de la cort, per l 'estaient eclesîàr»* ic, fra Miquel

Pedrotx«, abat de Montserrat, mos só n Francesc Oliver,

prior, canonge i síndic del capítol de 1 'església de

Tortosa, fra Gaspar Ferrer, procurador del prior de

Catalunya; per l'estament »lilitar, don Di*as Requesens,

subrogat en lloc de Pedró Bocabertí, «ossen Berenguer

* KEA, 6, 1018, f, IS v. IV i gu« f* «i cu va Uncí», Im put «Mir* M EGA, C,

101», 1« suplicat ió 4*1 brav eel os l »st H per als provi sor u. d* l 10*s»t ( f . M\~

9Sv), ami bra« •Hitar (f, 95v -a6 ) 1 d«l bra« r«ial ( f . M) d*l dt t

4CA. 6, 1020, f . nS-lM; àCà, 9, 191», I, lOÏv-105. «CA, 6, 1*11, f . SI*SSv,

AC*. 6, 1021 /Z, f . M - 4 5 v , âCA, 6. 1012/3. f. 2i«-24.

i «LU (U* tort** .... p, SSSi *« confonen t »fumen qiw «M

é*tm " , , ,pr*m»nt*ron tou oilaJ^MM IM **»or J*¿ tfc agrària* ..." * Ihot • qu*

i'MBpMtaáer "acc»pt«va" (quan i« f»t ai qu« «(.cvpta. p*rè taabé noawnai *!•

provi »or* te la cort i nuwnava mim »«u».

, C. UM, ff, 1.
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Oj»8, cavaller, Francesc Pons, donzell; per part de

l'estament reial, Bernat V i lana (T), Joan Clauses,

«ubrogat «r. lloc d* Francesc P&wiet, síndic de Perpinyà,

i Joan Gana»to, síndic de Balaguer, dactor en quiscun

dret, Varen jurar el càrrec -en tandes successives- el 24

1 27-set, el 23~oct i el 10-nov («J. Una deliberació del

braç reial ^stablia que els previsors tinguessin el

salari acostumat de 20 i 30 lliures, segons si eren

presents o bé absents (*).

Per tal d'evitar els perjudicis i nolèstifs que

deriven de l'exigència que ela qui ja tenen un ¿reuge

sentenciat de la cort anterior hagin de tornar a

présentai* greuge en aquest« cort, es deaan« a! rei que,

per arte de cort o pel mitjà »dient, pro\eei\i que

basti la sola ostfnstió de 1« sentència anterior í no

calgui tornar a instar el prorés, sinó que, en

definitiva» els previsors de Î» cort en qüestió queden

vinculats per les decisions dels sf»us predecessors en el

f «aM hi «pai*iau tinyfés, »uss»i> Fi »ix« «e farré Plcat^ucr«, si rid u à*

Kan r Inn*. MM* rap Indicaria à* cwrvl.

MM. C, 1929, f, 1 6 V - H Î V , I H O v - l M . 256, ad. C, 101», f , H Û - 1 1 0 % , 11H-

1 1 2 . l!2*iai%- l IM. Ho« pat \»ur» *t jur«»*iit d«i« provi»ors 4« Is cart

vulMtelMM M: ACi. S, l«2t. f . IM,; «Câ, C, l·lf, f, 9«-96. 1 113 M,

ta Í* (ju«rt« d«litaWMié tel 1 »-run. «CA. 6. Itlt/S, f. 60:

r co«rÍM«í<> p*r I« ait tti*»nt rttttl quo J«« C*M-
^

•.r jttf«rf g» éa, *J* fVMMrt* f J*l ¡tut»», y mi» «taMl* trmnt» ítwtwm.
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càrrec i mota l'argumentació d'una certa economia

proceaamí <1*).

Es promulgaren setze constitue Ions i deu capítols de

cort (1!) que i essencialment » tractaven agpectes de

retribucions ï salaris, cénsala, mat r i,nom clandestí,

di»s«fiaaent«, pau i trevm; confirnació que les comandes

de 1 'orde de S·.··nt Joan dins de Catalunya no«és es

confereixin a naturals, prohibició d'evccacions de causes

»enors de cinquanta lliures, relacions comercials, etc.

El servei que es concedí finalaent al rei ascendia «

210.000 lliures, de les, quals 40.000 (cl 19 t) quedaven

reservades per satisfer els agreujats (lí ) . la negociació

de i'import del servei, ço« de costu«, fou delicada i

gradual. Se«bla que l'oferta prè%ia, és A dir, la primera

10 ACA. 6, 1021/1 , f. 21 l)i!, trul l volant i n s e r i t « continuació 4*1 dl« I? M •««

p I proréti, I« mmmrtcié é« d« l'època 4« tofarull)

f meu ",<¡pp¡ iqurti /CM i f j f» tnut

> moltmm fattgtMtt / guf » ^fgiifiiifi' mit ¿wfeJjfs •» lo Prtnt JJMI d«» Cmtttmtunya

} Ctmtmt» é» taemtillo > $»rdtnym I lam gvelm tmtínt» ym éfttmrmtàtt rf* «oc

f «t s o f «f M» p0r lot, proi i ' , ,ns Ai tmiRcn am ¡«m I rc>rt« fmmmmé»», M>«

, ne obxt.tni ts dit» tl«< l»nt ió. torimr m émmr tt*ut* v ft» émclmrmr I

mttrm *tgaJ* «oAr* la fw* >« em trttrnt éfclmfêt ml> grmom dfspvsrf. y éf»mtfut»,

¡f+: lo qur ple- / tu m »o«fr* fÍMjvstél prui»/ijr «è «i f r rf* c,ort d i <«• *é«

vor*».» Ix «Ja, vu» tumi; f ml person* / d* <ftmJm**tfl s litten I o mixtn nt ttm qutt

ling* fmnténtt» tfon^i/j ^wr Jew pn» j ;<>r<¿ </«• jrrujr.v / dp J** cwrt*

nur n iwlâ (i.-ifrd.'. jo d* «fM*Jl« f«' í* <íirn to t ei f Un prt>f i$ j Jui ala p/«- /

» I M T S <<•• grtriigrt, iumfiuJorn p» r »oatr> l·jraf*! I* Jou (/;('. !(<-.. » ¡. ( j««'<i f ;• ', ,i-/i

11 v»g«-u-n» la < J « s < t i p < ió I «1 r»Mi* m NftllOMÜUUI / MftHiI«n,

,,., VI! (ISfl), p, H4-J35. I«»b* pot ion»ult»r-M- la

ducu» nt.cK-: ACA. 6, 10U, i. 1*2 M; ACA. 6. ttlf, f. 111 •«, ACÁ. C. 1021/2.

f. SJ M.

12 ALA, 6, 1011, f. IS« ••; ACA, 6, 1011, t, » 1 0 - 1 1 1 , ACA, 6, 1021/2, f. 1 0 2 - 1 0 4 ,

ACJ. 6, l·ll/i, f. 55v a«. En ACA. C, Ifif, ho» pot veur» I»R

%al«ncÍMM (f. 143 ••) I «r«t«m««« ( f , if9 ••).
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oferta» que e« fiu »l r«i «r« de lSO.000 lliures ("); el

3-nov s'havia arribat al punt que Ja ascendí« a 200.000,

amb el compromit f u* «* desmgrevgemsin el» greuges í11).

Per contra, els tractadors del rei precisen que, si no hi

h« reserva per als frewges, s'acontenten anb un donatiu

de Î§0.000 lliures, però que si se'n fa reserva, no s'hi

«vindran per «enys de 250.000 íl<ï). El 6-nov, es parla

d'una oferta extra de 50.000 lliures aés ("5. Tres dies

«és tard e» parla de tornrr A l'oferta de les 190.000

lliures per al rei i de 10.000 per als agreujats. Els

estaient s ja compten a«b el fet que, si no hi reïxen,

poden recórrer a l'oferta extra de les 5Ö.QOÜ lliures

( *7 ? . Finalaent l'oferta es concretarà, a partir del 12-

nov, en 210.000 lliures, í la discussió es desplaçarà, no

a l*í»port -con fins ara- sinó a les condicions (•*). Pi*r

« executar dit acord es féu l'habitual sindicat als

diputats del General (li).

13 ACA, 6, 1021/2, f. 73v.

11 ACA. 6, 1021/2, f, 76. V. tub« «1 f, ?S, AGA, C, 1018. f. «Sv,

1S AC/, 6, 1012/3, f, 4S, II braç r*i«l »'hi v« «v»nu «Í S-nov ,í. St*i. i*'n pat

Mfulr 1« |«n**i, t«•(,», M AC*. C. 101Í, I, 90> t M,

Ifl AC A, 6» 1012/J. f, SI*.

17 ACè, C, l·lt/S, f. 52v. l'mèmà m tornarà « ui·iitit MI *qu«st punt i * HI.

11 AC A. C. I·II/S, f. 5ïv t M.

W
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Ela greugem de 1537

* Quitación**

Is pre««nt«n un total d« 21 recl»*acions per

qui tac ions , de les quals 16 son estimades i cinc

desest iraades.

Els setze greuges estiaats es d i s t r ibue ixen , per

o f i c i s » per ordre decreixent, en gentilhomes de la

guàrdia i custòdia de sa Majestat, quatre casos E 2 0 } ;

capellà de la capella Je sa Majestat , dos ( 2 1 ) ; i també

dos per la fabricació de les galeres ( 2 ¿ ) . Trobem un cas

del nestre racional ( 1 4 6 , 6 1 % ' ) ; dei regent la t resorer ia

( 1 5 1 , 6 5 ) ; d ' a judant ex t raord inar i de nest re racional

( 1 7 , 8 v ) ; per capità de for ta lesa ( 9 í » 3 9 v ) ; í per uní» añada

a Saragossa ( 1 2 0 , 5 0 ) . Resten t res casos sense especif icar

í ¿ 3 ) . Quant als c I fie rasos desest iaats, n ' h í ha un cas

d 'home d 'armes -a Nàpols- ( 1 0 7 , 4 5 ) ; de cap i tà ( 1 0 8 , 1 5 ) ;

d ' agu t i l ( 1 2 5 , 5 3 ) ; d ' a r t i l l e r ( 1 5 3 , 6 6 ) , i en resta un

sense específ íc i r -de Nàpols- ( 1 4 9 , 6 4 v ) .

lS37r3fa: el procurador de Lluïs« Sunjer presenta greuge per

400 duc»t§ deguts pel leaps dt» quatre anya, per una provisió del rei

sobre els «eneis del «eu d i fun t aarit, »obre «is eaol «ments de la

tresorer m. Es condeana el reí a pagar el que ron« t ara at r-li d f gut

firm à ¡M conclutió rf*» I» present cort,

1537,6,4: el noble Galceran Eeaolíns, gentilhome de la í

de i« guard* d« »* Majestat, reel*«« 200 duc*»s per »Ibarans

d*e»tri»l d« raclé per la »e*a quitacié; es condean» el rei.

20 SOfi «1 * . 4 . 31.14V, t*,Itv; M, It,

21 11 ir««* 21. U. t «l 1ST, 68.

2-

23 ti* kr««K*« 3,3, l·l.Mvi I·l.tf«.
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iS3T.17.ftr Joanot auf li* « ajudant extraordinari del •e·tre

racional, presenta grtttf» per 1« quantitat continguda en albarans

d'escrivà d* ració, consignada sobre la tresoreria general. Es

condemna el rei H pagar-li «1 que serà degut fina a la conclusió de

la cort.

1537,18.8»: [es correspon amb el 15C4.89.42) Estefania Gualbes,

vídua de Frederic Honorat Oualb-s, regent la cancelleria, per la

quantitat no pagada d'aquells 1.000 ducats dciiata a dit quondam per

nu Majestat per ajuda de casament d'una filla, per sentència de 1534.

Ŝ3ftí.ltfá: mossèn Guerau Albanell, capellà de la capella de sa

Majestat, reciaaa 408 lliures (aab albarans d'escrivà de ració),

Mirât ¿fret de compte. Es condema el rei (els albarans, fetes les

deduccions que consten, prenen suma de 7.920 sous).

1537.31.14*: Galceran Marquet, ciutadà de Barcelona, presenta

greuge per 139 /j ducats, per albarans d'escrivà de ració per la seva

quilació de gentilhome; ea condemna ei rei.

1537.60r26v: Lluís Margarit, donzell, ço« a tenint dret i causa

(per donació) d'Alonso Carrillo i Margarit, fermà sí»u reclasia 250

ducats a son germà deguts (amb albarans) per la »eve qui tac in de

gentilhome. Vi*te*i la demanda, la cessió, la donació i els albarans

(los guals comprenen »ajo r quant it ft), es condemna el rei.

1537.64,28: mossèn Tomàs Baixadors, p«r 200 ducats per dos

.tibarans d'escrivà de ració per ia seva quitació d** gentilhome de sa

Majestat. Es condemn» el rei a p*gar-li el que és degut, fetes les

deducción» que consten al dors.

1537.94r39v: Berenguer Castre olí* Cervelló, baró de la

Llacuna, cc-j a hereu de Pedro Castre quondam, vescomte d'Illa, per

3.S19 ducats 10 sous deguts per salaris i mercès, així per la

capitania i alcaldia d« la fortalesa de Saiigiesa (Navarra] com per

aquells 130.000 morabatins que sa Majestat va manar pagar-li cada any

deu del dia la dita fortalesa va »er enderrocada. Vistes les

provisions i el testament, i la sentència reial en favor de dit

Berenguer sobre dit testament, vista la publicació dol testament d«

Caterina Cist re Piment«! i Lanuça, una provisió de misser Francesc

Yallser». doctor del reial -onsell. certificatoria de Joan Vallès,

tresorer -t*1 MgM in i«wmrr«i «s condemna «I r*i « p»g*r-li un
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cuento i 67.000 aorabatins aoneda de Castella ei le« rendes d«

Navarra.

liaftlMfiiBî aisser Pere Arnau Gort, doctor en quisctm dret,

conseller i regent la cancelleria, per 900 ducats pel smlari de

l'anada que féu • Saragossa, nés «1 dogut per altres gràcies; en

condena el rei a pagar-li el que 11 és degut fins a la conclusió de

IM cort.

1S37.123TS1»: Pau Segui, »ercader de Barcelona, per 250 lliures

df quan serví en la fàbricafcioj rf> Jes galeres a Barcelona els anjs

1527, 1528 í 1529. Es condeana el rei a pagar-li 150 lliures

barceloneses, prestada caució idònia.

1537f146,61r: Francesc Gralla i Dempli, aestre racional de la

regia cort, reclaaa 39.098 sous 10 diners deguts per mlbarans

d'escrivà ce ració, així per 1« seva quitarlo ordinària de 10 sou» /

dia ço« per altres gràcies (es condeana el rei a pagar dita quantitat

que **3 en 14 alharans), aés 33.400 soiib per una cautela firaada per

»m Majestat d'una ajuda d«* cost« de 200 ducats / anj* que diu li són

degut« des del 5-des-153Q (rei condeanat, des de dit dia fin» ai 19-

no»-1537, di* df" conclusió de dita cort, que són 6 anys 11 »esos 15

dies); aés una cautela de aereé de 3.000 sous valencians (es condeana

cl rei a pagar-la, que ««on 20.893 sous valencians, que reduïts m

cat«l»ns són 23.85Î sous 1 diner). Totes tres partides acuaulades

prenen auaa de 96.356 »ous 11 diners.

1537 151.65: el« tutors í curadora de M%rianna Ferr- , 'illa i

hereva d«» aossèn J«UB*» Perr«r guondaa regent la tresoreria, per 2.000

Il·l·ires aa/rat drift df compte, per dit ofici; es condeanm el reí a

pagar-li 32.897 »ous 1 diner.

1537f157 68: Eliaabet Pasqual i Vive«, auller relict« de mo men

Francesc Pasqual, joa a tenint lloc í cessió de Miquel Vive», capellà

df «a Majestat, deaana §.580 í 360 sous (a«b al bar ans) a dit Vives

defats per raé del »eu »alari {e« condean* el rei a pagar-li coa «

donatari r del dit Viv««, dites quantitats fet«* 108 deduccions que

consten); rés 40 lliures a ell degudes per cauteles (mtèt QU« ne

const» de SM intenció, li iaposen i llenci).



illfrtas.ü»; Mari» Brunei l i Boïgues, hereva d* Joaii Bo ï gue»,

reclaaa 600 sou» (Mb albarans d'escrivà de ració) a dit quondam

deguts; M condewna «1 ni.

1S37f190.g7: Joan Riambau demana l'waen* del te«p» que STVÍ a

le* drassanes de Barcelona portan» el llibre d« comptes dels nestr«»»

i altre* oficial*, ministres i persones. Es condemna el rei a pagar-

li 30 ducats, prestada idònia caució.

1537f192.B7*: Joana Rasende i la Cavalleria, per 340 '/• ducats

d«»futs «1 seu »arit per albarans d'escrivà de ració; «s condewia el

rei, prestada idònia crnucio.

• Quantitats*

Dels 13 greuges presentats noses se'n deeest imen dos

( * * ) . Les re(.la«acíons es dis t r ibaeí \en en: sis per

l ' i«port de diversos »ateríais ( 2 S ) ; quatre per diversos

pr iv i l eg i s ( 2 I ) ; i un de sol per préstecs al rei -Joan

I I ' - ( 1 4 7 , 6 2 V ) .

1537.96.4Qv: Jeroniaa Fiveller (m) Vesach», ço« a succeint na
Beatriu Vesachs, muller relicta de Dimas Vesachs quondam agutz i l de
sa Majestat, presenta greuge (en dit noi) per 200 lliures « la dita
guondar mare seva i tot el que li «era degut per un privilegi anual
de 18 lliures dat per Ferran ï! a dita quondam; eg condenna el rei,

lS37.13fl.S8: Jeroni Bosc, esparter, per 27 lliures 13 BOUB 1
diner, per »-aó de la resta de compte tingut amb ell í amb mot&èn
Bartomeu Ferrer Quondam, regent 1« tresoreria, per raó d*« cert»
11 iban t s que li havia donats per ops de les galeres que sa Majestmt
h a \ i a manadfs fabricar a Barcelona. Vista la demanda i la

21 II $1,38 ip*t un« CMUignftciói i *1 Iti.S? (pel pr*u d«l vfMtuari 4« l 'ofici

d'arxiver).

21 II fr*«!* t»,!! ÍP*r llibMts em Im f*l*r*si, 139,S« (pir «*!*•}. lil.SO <i»»r

•nMMMnt), M7,Ç2v ip«r plMu»^ ' 1 *1 187,8« t IM.Mv <p«r arte«* p«r « Us

ga lerenI.

26 Són «la gr*Ml** 96 ,«Ov. i «1« 1TS,?I; 176, ;8, i 177,79v.
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certificació del Mestre racional aab què coast« de la intenció de dit

Bosc, m condeana ei rei, prestad* ctució idònia.

iilfflM.Mï fau Tapióles, veler, ciutadà de Barcelona, reclaaa

14 lliure« S sous per raó d« 1« resta de coapte tingut aab ell i aab

•ossen Barto»eu Ferrer quond**, refent la tresoreria, per raó de

certes tele« q»w li havia donades per ops «fe les galeres que sa

Majestat havia »anades fabricar a Barcelona. Vista la desanda i la

certificació del aestre rpHonal aab què consta de la intenció de dit

Tapióle», es condeana «1 rei, prestad* caució idònia (2Ï).

1537T142r60: l'U lustre Ferrando Cardona, alai rail del Regne

de Sàpols, reclaa«, entre molten altres coses, 2.800 ducats per una

colobrinu, J colobrina i 4 aigs caaons dobles de coure aab ela seu»

carretons i aunicions de díte» peces d'artilleria que li foren preses

per aanaaent de sa Majestat » opa i servei de sa Majestat a 1« vila

de Palaaós. Es condean* el procurador fiscal a restituí*" dites peces

o la vera valor de dita artilleria i arreus liquidadora en un altr„

judici, alhora que s* li salva dret, f mlgun li'n correspon, en la

propietat o do»in i d'aquella (2S).

1537,147,62v: »estri» Nicolau Credença, pintor, per 394 lliures

19 sou» 4 diners a ell degudes per rodelles, paveaos, pinturea i

«clteg banderei i dauradures fete» en les galeres que per aanaaent de

*a Majestat féu fabricar a Barcelona «ossèn Barto»eu Ferrer quondam,

regen* la tresoreria, liés gué consta de dites coses, es condeana el

rei a pagar-H 330 lliures, prestada caució idònia.

1537.Ï52ffiSv: •o··èn Bernat Florença, notari, per 1.122 lliures

prestades graciosament «1 rei Joan II, besavi de sa Majestat, per

Miquel Manresa quondmg, «ercader de Barcelona, al qual pretén que

f>icceeiM pels seui títols l'agent, detanant-ho a sa Majestat ço* a

tenint els ben» del rei Joan If, Es condeana el rei a fer consignació

* dit ^lorença de dita quantitat sobre les rendes del aarquesat

d'Oristani i de Gor i ano Hel Regne a« Sardenya, pagadores en la foraa

• !•• «Itr»» ço»«» d«Mtn*<¡»», <|u« MM s'iiidl̂ ati, •'ah·el *t

í *» r«9«rv« dr«t «n UB «Itr» judici.
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que fia »11 rea creditora fut tenen consignee ions eu dt ta

•arqueaata s'acostuuen m pagar.

>S37.175.7t; Mari« Banyuelos reclaaa 1.200 lliure* valencianes

• ell» degudes per un privilegi d« sa Majestat de gràcia de 2.000

sou* anuals sobre 1«* rend«* r«i«1* c*e la «aliña de la Nata del legue

de València, pretenent II anysde* fini al 13-oct-153?, Es condemn« el

rel {»).

1537.176,79: Onofre Banvue 1os, deaana el «ateix que Maria

Ban vue los (m).

Ii3f.Iff.7Ír: «aria Bwiyuelos.

1S37.1B7.86: Antoni Vedruna (a) Ciurana, batlle d'Hostalric,

reelaaa per arbres i altra fusta presa per ops de Ici galeres. Atesa

l'oblaclo feta per «ossèn Puig, refent la tresoreria, que dit Vrdruna

e* presenti al tresorer i rebi la paga dels arbres a raó de la taxa

acostumada, i presentant-»*hi, si no és pagat dins dels tres seso*

prlaer vinents, es condemna, rn aquest cas, el rei a P«|a~ els arbres

presos.

1537f189T86v: Gabriel Tries, en ela nota continguts en el

procés, reclaaa per cerfs arbres presó» per ops dv les galeres. Es

condeana s»l rei a pagar tots els arbres que provarà que li han estel

presos i que no li han estat |-agats, segona Im tmxa Mcostummda, feta,

p*»rd, líquidacié del quf li deu fi a&atre racional,

t Censáis*

1537r163.7Qv: «ossèn Galceran Torrant, Frederic Torrent, fill

seu, Í Violant Guardiola, vídua de lisser Cuerau Guardiola, coa a

hereu« i r-ucceccors de ai»»er Jauae Torrent quondam, regent la

cancelleria, presenten greuge per pensions degudes, cada una d«* les

quals é» de 1? lliure« 14 »ous 1 dín«r« d'aquell censal de preu o

propietat en ca» d*» lluïclo de 390 lliures devaliant dels censáis de

Luqui Searaapi que foren cessat» de pagar per provisió del rei

Alfons, no obstant que el rei Ferran II tingués dits cénsale coa a

nuls i extingits, per solts serveis de dit Torrent, revalidi dit

censal, pensió que diuen rebé dit quoi.dam fins 1418; deaanen, doncs,

29 V. «l gr*ug« 176.7«, t «1 177,79».

». «1 «r«*« lfl.fi, i *l Iff,ft».
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500 lliures salvo iure coaposi, per dites pensions; ep condamna el

rei a pagar dita pensió de 1499 fin« a 1537, 1 se'ls imposs. silenci

en deten inats casos.

tSlTPmrfiî el síndic de la ciutat de Barcelona reclama 3.872

lliures per raó de ressecs o pensions cessades d" pagar per aquell

censal de pensió de 484 lliures venuda pel rei Joan II amb especial

obligació de les rendes de la batllia general de Catalunya. Es

condemna el rei & fer consignació a la dita ciutat sobre les rendes

del Marquesat d'Onstany i coitat uf Oociano «? la forme acostumada,

haguda primer certificació del mestre racional que són dpgudes.

* Detenció de nau*

1537f93r39v: Jeroni 01 Irr, presenta greuge per raó de la

detenció qw* diu Bf-r estada feta de la meva nau dita Sant Cristòfol a

la platja dp Barcelona per «ariament del lloctinent general de sa

Majestat el 9~«aig-1537 per temps d'un «és i quatre dies. Es condemna

el rei a pagar-li 100 lliures.

1537. 162 r70v: Joan Vilanova, mercader, i claa- 1.200 escuts per

la detenció per temps de 3 mes> s i dies d'ura nau seva per «anaaent

de sa Majestat. Es conde«n« el rei a pagar li 400 ducats.

* Danys*

1537rlllr45y: el síndic de Perpinyà presenta greugi- pels danys

í damnatges que H ha hagut a ia vila per enderrocar, per ordre del

rei, l'església de San* L'.àtzer (no ha lloc, se li reserva dret e« un

altre judici); »és els 600 ducats que diuen despengueren per

enderrocar la torre cerdwa fes "ondsflina el rei, alhora que els

provisoes confinen que e! 1528 ja els foren adjudicats per dites

, 400 ducats, dels quals han rebut compartiments).

1 537.1 94 f1Bv: el pri jr de Catalunya i Ja universitat de la illa

de larberi preaer.ten greuge es resolt en ei sentit qui» els Siguin

pagad*« 500 lliui-«» » sou i a lliura entre ells distribuidores pels

jurats d* la vila, é« m dir, 30 ducat« a dit prior i la resta als

homes í done« de dita tila damnificats, pagada pels diputats al

batlle i jurats de la dita vila, Jal·ia qtif »a Mmjffitat no »ia tingut

a ¡mgar les culpej i danys donats per «w oficial®, sine a fer j

»éminigtrmr justícia d 'agüella,

• Gradea*
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liiffMfftwî licier Miquel Joan Pastor, regent la cancelleria i

del consell d« M Majestat, reclama quantitats cont.ingvdes en

cautele« (caá« una és gràcia de sa Majestat de 1.000 ducats). Es

condemna el r« í, albora que es decreta que se n'apunti al dors el que

»»•'n vagi pagant.

* D'altres*

1537 f 85,37: Elisabet Fajol, vídua i hereva universal de misser

Bartomeu Fajol quondui, metge, reclama 60 ducats per raé de les

visites que dit quondam féu als francesos que estaven en els careers

comuns de Barcelona i en el castell nou, per manament de »ossèn Jan««»

Ferrer quondam, refent la tresoreria; es condemna el rel a pagar-li

50 ducats.

1537f 14QtS8T: el síndic de la vila de Granollers presenta

greuge demanant deure ésser comocada i adsesa en les corts que es

convoquin als catalans, com les altres viles reials de Catalunya; els

provisor« decreten que d'ací atant dtta ni« sign: ron v orada, citada

i ad*et»a « les cort«? fadeientdorfs, i«/*«nt dret al síndic de 1»

ctutat df Bmrtflana, si algun h'n lompetirà contra 1» dita itl\, en

contradir in futurum a l?i dit*»» convocado i jrn ter» err ió a let

carts.

lS37t141T59: «ossèn Galderic Pagès, donzell, presenta gr»»uge

perquè el 152^ presentà una denanda davant els aleshores provi sors

per fi3 durat» 15 sous p**r fonent que prestà Als soldats alemany« que

pren al Eossejló per lanament de sa Majestat, dels quals té debitor}

firmat; com que per inadvertencia ¡ error fou adjudicat dit deute a

mossèn Franceac Pagès, errant en el no» propi d<° Francesc a Guider ic,

d*m»na dit error ser corregit Í que es declari que sigui admès en «Is

compartiments dels diners deixats per sa Majestat per a 1528 i 153?.

t̂̂ * que consta dt dit error rt mis es condemna el rei a pagar- li el

restant de dits 83 ducats 15 «ous en «Is compartiment» ae 1537.

* Sentencies anteriors*

lŜ 7t|t|f : [es correspon amb el 1534, 5, 2v] el noble Jofre

Llordat, havent dret i causa de Joan Cardona, elet de Barcelona,

reclama la restant quantitat de let 500 lliures que li foren don«d*s

per dit Cardona per ajuda i auxili del dot de dona Rafe U, fill«
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seva, les qua U S00 lliure» »6n d'aquelles 1.000 iliui .B consignades

* dit Cante« pel col lector de la caabra apostòlica sobre la

quantitat a Pedró Cardona, arquebisbe de Tarragona de bona me fòr i a

adjudicades pels proveïdors d« 1528, fet« deducció del qut* rebrà fn

fis compartiments d* lea 60.UOO lliure» reservades a Ja cort de 1534.

Vista la sentenciï de 1531, es condemna el rei,

I§37f5ttw: [e« correspon alb el 1834,81,40} el procurador Í

actor d« Rafela Sunyer, fill«, pubilla i hereva de »iss«»r Joan

Sunyer, vice-cancel 1er, la quantitat restant dels 1.340 /j ducats de

1534 Ip«r remuneració de »erréis]. Es condeana el rei.

lS37.4.3v: [es correspon a»b ei 1534,211,103] el procurador de

Jeroni Coroaínes, per la quantitat restant de 2S3 lliures 3 dinars

adjudicades p*»r sentència de 1534 [per quantitat» pagadet a Ori

contra privilegis de Barcelona].

1531,5,4: [es correspon a*b el 1528,78,231 el ifndic i

procurador dels hone« de Bàscara, pel resíduu« d'aquelles 1ÖÖ lliure«!

adjudif Adri el Î528 [per préstec» fot» als soldat» »leaanysj.

fjir: [es correspon aab el 15^4,137,67] Jau»*« Fraac i

Bernat Joan lariaon, to» « hereu« i suctemsors uf misntr Francesr

Franc quondmm, regent 1« cancel Ien*, per sentència de 1531 [pi r

mut *»!««§ dt-1 rei catòlic],

ĝ̂ S: [eg rorre»pon aab P! 1534,144,37%] el procurador de

Joan forre«, per sentència de 1534 [per feina feta en les galeres de

sa Majestat],

1537.9f5: [es correspon aab el 1534,15,Tv| Cuio»ar Cruïlles i

Irrea, per »entència de 1534 [per una gràcia p*r ajuda de casaaent].

1537f10jj¡(*: [es correspon amb el 1534,3ft,lT] «tiqyel Vallseca,

donzell, per sentència de 1S34, «és el degut per aibarana d'escrivà

de ració ço» a ger»tilho«e de »m Hajeatat, fin« a la conclusió de la

cort, que segons ditt, prenen su»a d« 300 ducats poc més o manco.

Vista la sentència i el» dos albarans (que prenen suaa de SOO

ducats), es condesma el rei.

1537.ll.fi: [«« correspon aab el lS34|50»23v] Lluís oliver i

BoteJler, vescoite de Castellbò, ptr la quantitat restant a "aquell '-s

1.055 lliure« 10 seras 9 d mere adjudicades el 153'; »és 109 lliure»
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13 «oui per un albarà o debitor! de i 'ofici d* «eitre racional per

na d* la fàbrica d« les quatre galeres a la ciutat d« Tortosa.

jiSfttftin'. («a correspon aab el 153ï,34,16v] «osaèn Marc

Antoni Caaos, donfell, per sentència d« 1533; aéa 200 ducat« (aal«

A! bar an s d'escrivà de ració) per la seva quitació de gentilhoM.

I§37f13>7; [et correspon aab el 1534,46,21] Isabel Cot x«, en

cert not, per sentència de 1S34 (per la seva quitacioj; »és 118

lliures 14 sous (aab albarà del aeatre racional del Regne de

Sardenya}. Es condeena el rei per al priaer clar. Quant al segon,

guf no consta de dit albirà, s'absol el procyrador fiscal.

113f f 14>Tir: fes correspon aab el 1534,1?, 9] »ossèr» Joanot

Ferrer, cavaller, per sentència do 1534 [per una gratia de sa

Majestat!; aés 2?S lliures degudes per SO ducats que s» Majestat li

donà per privilegi. Is condeana el rei, i pel privilegi, que pagui

f of el dfgut fins a la conclusió de ¡a cort,

1537tlS.7v: [es correspon aab el 1534,13,6^] aoasèn Gaspar

Vila« ils, cavaller i per sentència de 1534 [per les despeses tjue féu

per prendre un delat].

153Ttlf .8: [es correspon aab el 1534,141 ,68v] nossèn Onofre

Maiaó, per sentència de 1534 [per la seva quitació]; «és 320 lliures

(aab albarans d'escrivà dp ració) per la seva quitació J'uixpr. Es

condeana el rei a pagar el que ser% degut, â s 6.T84 «ous dels

albarans).

lB3f f 19.9: Magdalena Quintarin, auller del «ísser Miquel

Quintana, per sentència de 1534.

JEST J>lf iff« [es corresp3n aab el 1534,43,20] Franct^ T lop -

Joan Ribera, aercmders de Barcelona, per sentència dt 1531 {per béns

presoi J

lS37t||f10. [es correapon aab t«i 1S3Ï,56,2? (?)J Francas, ¡ li»r
i Elisabet Coaet» p«r sentència de 1**34 îper dmnfs »»r» béns],

I§37t%â l0ir: [ea correspon aab el 1534.ÎS1 ,93% J Antoni

rarbonell, per «*»nt^nci« de 1134 [per aerveit fet» » ï»*» galeres d«»

t« âjeatat).

|}3f_tfft||ï P«r« Porras»!» aercsáer de Barcelona, en s<*u

i áf Im aeva au!l*r» per sentència de 1S34.



Ii37tiipll: lea corr«»pon amb el 1531,113,55%] Anna Torrelles,

per sentència d* 1S34 Iper quitte ió],

Ii37t2itily! [e* correspon a«b el 1534,5*, 26] fi vescoite de

Roemberlí, per sentència d* 1831.

isa7rti.l2: {es correspon a»b ei 1534,20,10] el nobl? Felip

Cervelló, per la restant quantitat d'aquell»>s 840 lliures r. •;!!

adjudicades «I 1534 [per una gràcia d* »a Waj-stat] ; «és 980 lliures

en virtut d'un privilegi de consignació de 200 ducats de renda sobre

la tresoreria. Ei ccítde«na el rei, quant §1 privilegi, fins al dÍM de

la conc lu* i 6 df I« cort, prestades les garanties acosttjgndfs.

1537.29.13: [et correspon asb el 1534,52,24*] Isabel Gualbes,

•vídua d*> «icer Joan Gualbes guonrfa», regent la cancelleria del rei

catòlic, i dels seus fill» i filles, per la quantitat restuit

d'aquelles 4.315 lliures 5 sous, a ells í a cada un dVlis

adjudicades el 1534 [per qui tarions i gràcies]; «és (per a dita

Isabel i per al seu fi l i Joan Bonaventura Gualbes), f l que els sigui

degut, a ella, per un privilegi dt 100 lliures a, unís sobre la

t*v!ior»»ria durant I* se%» vida, fins a la conclusió de 1» cort; %

ell, 1,100 lliur»»« (aib albarans d'estri»*à de ració). Vista

l 'ad judíese ió feta & dita linbi·l i Joan Bonaventura d»1 '"heretat i

t*ns d** Is seus fills D í on í g Francote í Miquel, es <~< ndrcna el rel

(quant ml« albarans de Joan Bo«a%entura, prenen su«a de 2.200 HOU%).

1537f 3Qf14- fi·i correspon a«b »>1 1534,186,90] »íss*»r Francesc

Castelló, advocat fiscal i del consell de sa Majestat, p«1 r sentència

d»1 H14 [p*»r 1» scvn quitació]; »éfc el degut pel regent la tresoreria

per raó de les 100 lliures qu*» dit Castelló iep cada ait}, fins al dia

de 1« «-on»" fusió de la cort.

lS37t32.1i: ÎM corr«»«pon m»b -1 ï£28, 110,45-, ] Estefa.ua

Hospital, «ui 1er relicta, hereva i uiufrurtuària de aisscr Miquel

Hospital, p^r sentenciï de 1S2S (per una cautela]; més 100 ducat»

anual« des de Is conc lut» ió de ditet corts fins al dia que «orí dit

•isser, que diu «en 4 anys 9 aesos li die». Es condeana el rei (quant

• 1 privilegi, des de conclusió de la cort fins a 1 M-Mif-1533, que

consta que morí'.

1137t33fiiy: [es correspon aab el }S34,152,74] Anna Margarida

Serra, »uller relicta i ço« a t*talnt i posseint l'heretat i els
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de Pere Serra quand**, «e reader, per stntèncía de 1S34 [por la seva

qui tac ió).

1537,34.16: [«« correspon a»b el 1S34,12Q,58] Bossèn Miquel

Olivar, doniell, ço* a hereu universal d* «088111 Qalcera« Oliver, per

sentència de 1534 (al seu pare dictada, per salari* dels seus

oncles); viste* dita sentència i testaaent, es condean« el rel.

1537r35r16v: [e« correspon »ah el 1534,40,lSvj Joana Morell^,

ailler relicta i «isyfrtictuària -*f*goni diu-' de aisser Francesc Joan

Morelló guondé*, i de Margarida Morel Ió, vidu», en cert no»; pi-r

sentència de 1534 (a ell adjudicad«, per con?i>Cnarí6 del rol lector

de la cambra Apostòlica).

lS37,36t17: fes correspon aab el 1531,17,8] Frederic Peiró,

f i l l i hereu d'Isabel Peiró quand»*, aare seva« per sentència de 15.14

(a fila adjddícada, per privilegis i cauteles d?l sei* pare), »és el

que restarà per una gratia de 50 ducats / anj (a ella atorgada). Es

condeana el rei (qymnt a la gràem, fins tl dia A'l sf-u òbit).

1131, 37 1 11 >: t**« -orreipon a»b el I531,r;5,26\ ] J-^an Miquel

I cart, rmnong? úc Ban e lona, per Hentència de 153 ï í pe. r la se\a

*l« i t m." i à ' ,

[fs correspon a«b el 153Í, 151,73v ) M&ddalena

Ferran, »ui 1er rolic**, r«B a trnin* i posseint l' heretat í els béns

de *ltqw»l Ferran quond»*, «ercader, pel §t»y dot í espoli, per

ment ¿nr i * de 1534 (pel teaps vacat en 1* fàbrica i cus'òdia de les

d«* su

1537.18b.39: [»* < o r respon mäh P! 1534,153,71%) Baltasar

totwell», Mercader, per »entenc ia de 1534; 919 per robes

prises ¡)f Barloa* u Ferrer per opa de les galer A. El rei és

rond*»«nst fnoaé« quant c la sentència).

1537.4QP18v: fe« correspon a»b fi 1534,126,61] Francesc

Soldevila, f i l l í hereu d** »oasen J«w«*> Soldevila quondAf, cavaller,

per sentencia de 1134 [per consignació d»»J col lector de 1« caabrm

iraj .

1537.41.19: Francesc Guerau Foga«sot, escrivà de Banavent, per

sentència de 152Í.
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liSf.itfltî [t« correspon Me el 1534,2,lv i ti 1534,3,2]

Frederic d« Portugal, arquebisb« de Saragossa, lloctinent general en

el present Principat 1 Costats, per sentència d* 1534 (per quitació];

•ée í 9.000 ducat* pels seus salari* i ajuda de costa de la

iloctinència general de Catalunya de 1533 a 153?; ais el degut per

raó Je dit* salari« fins a la conclusió de la present cort.

|j?fti3fai: [es correspon a»b el 1334,228,1Ï3J el r ««erend abat

í el »onestir de la verge Maria de Montserrat, per sentència de 1534

f per lliurancen de sa Majestat].

1537,44,20: les eorrsspon a»b *»1 1534,212,103*1 Jauw Ferrer,

•ercader, p«r sentencia de IS34 [per »ateríais per a les galeres de

sa Majestat J.

lS3f ;ST2Qv: [e» rorretpcn a»b ei 1534,148,?H] Joanot

Co«tabelim, p€f sentencia de 1« co-t d? 1534 [per un- expet t a t i v s

d'ofici].

1537.46.2Qv: [e« correspon a*b el 1534,41,18vJ faries 0»s í

Cruïlles, portant veus de general governador »is Coatats de Rosselló

í Cerdanya, p*«r sentència uf 1534, per raé de la gràcia de 4.000 sous

qye t»nta d*"l rei catòlic, des de 1« cort passada fins » la conclusió

de 1« pri-sent.

lS3Tft7tll»: [es correspon a»b el 1531,49,23] Jeroni«* Sorts,

vfdu«, pf-r gentènci« de 1534.

lS37.41.21ir: Narris Rafel, per tentent í ft <ie 1534.

1537.49 r 22: [n correspon a»b el 1531,185,89% J iwssèri Rafe ï

Joan, secretari de sa Majestat, f i l i I hereu universal d«* sogg^n Perp

Joan guanea», secretari df w Majestat, per sentència di» 1534 [p*»r la

nfvm quitació]; »és el degut pel silmri del seu ofici (aab albarans)

de* del di» qu« el seu pa**e li resunerà fins a la conclusió d* la

cort. Es conde»na el rei {els albarmns prenen »u«a de 7.750 soysj.

Ii37:ti0:t2jy! fe« correspon «»b el 1134,100,48*,] lesser Joan

Carbonell, doctor en quiscun *<ret, ço« a tenirt la donació de 1»

noble Jerèniaa San» í Gualbea, miler relicta de Baltasar Gualbes

quonémm, en virtut del» capítols •atri·oni·ls entre ell i 1» senyor»

fygènia Guinard, tul 1er seva, per sentència de 1S34 (a dita Jeronisa

adjudicada [per consignació «1 »ari t d« dita Je "on i »a], i a dit

Carbonell per dita Je^niïa consignada m ela capítols «at r i sotu «tl a ).
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iÍSffflltliirï («B correspon üb «l 1529,5,2v] «l« administradors

et l'hospital d* l« Saat* Creu dt Barcelona, per la quantitat restant

d'nquf-lle» 420 lliure» * Wttea Joan Albanell quondam, cabí»col 40

Barer1ora, adjudicades per sentència d« 1529 (per qui taci6 del

causant], que preí e en el* peTtmy>M per testament de dit AltmoflJ;

viste« la sentència i • 1 tectaaent, es condema el rei,

|iiyt§|ttftwi Je» correspon «ab el 1534,183,88%! Joan Llorenç

Calç«, ciutadà d* Barcelona, ço« havent dret i causa sfgons diu dels

hereus d* Gucrau Joan ioïfues qaondtt, escrivà de manament, per

senten': i a d«f 1534 (a ell en dit no« adjudicada, per 1« quitmeió de

dit Boïfues).

15?7fS3f24: [es correspon aró el 15?4,30,14v] »isser Miqui»!

Xicot, csvaller i doctor en quiscun dret, per sf-ntència de 1534 [per

detenció d'una nau!.

Ii37fpt2iir: fes correspon aab el 1534,132,64v] Beatriu Seguí,

vidu» i hereva de Jauae Seguí, regent l'ofici d'escrivà de ració de

Catalunya» per sentencia de 1534 {per quitmeió del cansant].

1537.S5.24v: [ea correspon aab el 1534,96,1?! Gregori

Erhevarri», per sentenciï de 1534 f per quitació).

1537,56.25: {es correspon ««b el 1534,33,16] Gisaundo Barberà,

per »*>nt^nria de 1534; »és 200 ducats fa«b albarar.s d'esrri\«, de

ració) per la seva quitado de gentilhome.

lÍ37tSTt|iv: [es correspon mab el 1534,109,53] Berenguer OMS,

rtpítà de Cotlliure, per sentència de 1531 [per salmri de ies

galeres].

1537.58.26: [PS rorrefpon a«b el 1534,110,53v] Gaspar Muñoz i

Joan Nuftoz, germans, per sentències de 1529 i de 153 ï f sense

esperi ficarl.

1S37.59r26: fes correspon amb el r34,42,19v] els tutors i

rurtdors dels fills i hereus de »ossèn Pcrot Altariba quontÍMg,

agutzil extraordinari, per sentència de 1534 fper quitació].

ii3frg|t|7: fes correspon m»b el 1529,§S,I8] el procurador o

»ctor d'Agustí Miquel Gumlbes, fill í hereu d* Miquel Àngel Gumlbes,

per sentència de 1S29 a dit quondam adjudicada per albarans d'escrivà
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d« ració per la seva quitació de jjentilho»e. Vist 1« demanda i el

testaient, e» conde«na el rei.

ÏS37fg2t2ÏT: [e« correspon a«b el 1534,31,15] Guioaar Gualbes

Terrena i i^drlfil, p«r sentència dt 1534 per una consignació de 150

duent» / any «obre 1« trésorerie; lés »1 di»fut per dita consignació

fiu« « la conclusirt d»» la dita cort.

t537f63,28: [PI correspon aab el 1531,12,ß] Gaspar Banyuploa,

p«r »«•ntí·ncia de 1S34 [per pensió d'urta consignació » la seva «are].

1S3?.65f28v: [es correupon aab el 1534,23,llv] el procurador o

actor d*"l capítol d«1 l'església i Seu de Tarragona, per sentència de

1834 [per consignarlo del col lector de la caabra apostòlica].

1537r66f29: fes correspon a»b el 1531,16,8 í aab cl

1514,53,2§v] »omsèn Jau»* Cahortá, burgè» de Perpinyà, pros^nta d<;s

greuges per duem sentencies d'* 1531 [per ronsífnsHó i palaris, i ppr

quitado de IPS "f'inqtianta llances" f31) ].

1537f67,29v fes '„orrespon aab el 1534,209,101] Lan Tardona,

riet dp Barcelona, conseller i cane*» 1 1 T, p«sr sentència de 1531 (per

consignació del col lector dr la caabra apoitolica, i per altrej

quantitats, ro«9 ara gràcies, etc.]; men ei degut f ins a la conclusió

de 1« rort p**r una cautela {o provisió) de 300 lliure» / any. Coa »jut*

const« qtip no ha rfbul re« de la c»utfl», e» rondeana el r«*i (quant a

le« altres cose«, <*s reserva dr*=t).

lS37.§M.aO: [ei correspon m»b el 1534,73,33, aab el 1534,71,33

l a»b P! 1534,90,43] Galceran Albanell, en no« seu propi í ço« a pare

í legit i» adainiitrador dels »-«us fill», per trts aent^nfieM de 1534

[per gràcia i quitacié, pt«r quitarlo seva i per quitar ió del

causant!; 369 lliure« 12 »'««s ta h at dret df compte en \irtut

d'albaranfc d'e»criv| de ració p*-r la seva quitació d'agutzil

ordinari.

153T.TQ.ai: [es correspon nab el 1534,232,111] Juan Llàtzer

i Joan Benet tose, ger»an», per sentencia de 1534 [per

lliurades].

V. *1 grmtf* tM.14 i le «*«• not«.
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[e« correspon sib el 1534,39,11] Bisser Pere

CUrían«, doctor del reia) consell, per sentència de 1S34 [per

consignació del col·lector de la caabra apostòlica, al causant).

1537.73f32: [es correspon aib el 1534,112,55] lisser Pere

AfuÍ16, doctor en quitcun dret, per sentència de 1534 [per

consignació del col lector de la cambra apostòlica].

1537.74t32v: [e» correspon aab el lS34,101b,49v] Elionor P&rdà,

»uller i hereva de ,ïoan Pardà quondam, agutzil extraordinari, per

m»nt*ncia de 1534 [senté ««pacificar].

lS37t7Sf33: [«§ correspon a«b el 1534,56,2? (?)] Elisabet

r<i«f»s, «uller i h?re\a de Joan Coïes, icreader, Í encara hereva

un i vernal de Joan Rafel Cerdl, »ercader, per sentèi.cia de 153! [per

danys en béns, detinguts],

lS37f76f33: [es correspon a«b »»1 1531,6,3v] Ann« Marquet,

«uller que fou en f«rindret núpcíei de Perot Montrodon, i hereta

universal seva, per sentència de 151Î (i ella adjudicada, per

vitualles preses).

!S37f77t33i>: [eg rorre^p^n aah c-1 1528,!S,1\] el procurador i

sír-dic rtels hoies de Borrassà, per seritròi is d*« 1528 f per vitualle«

prestades «Is bleianys]«

1537.78.31. fes correspon aab el 1331,198,961 Jeroni Totosaus,

, coi a t*»nint lloc i ressió d»» Giierau Fi\eller, Jonzell, rei«

unii«*rgal de Blasen Jauve Fiveller quot,d&m, agutzil ordinari de

s« Majestat, p**r scntènri« d** 1534 (a dit Guertiu adjudicad», p*r

treball« fets » les g«it«res de %r. Majestat); % ista 1« «it»r,tí»ncjs i 1«

ce»»ió, fs rondemos rl rei..

lS37f79j3|ir: [e« correspon »»b el 1534, l§9t»,92] Lluïs uf

Bt'Buvont, coTi^stable de Samarra, per »entènri» de 1531, p**r raó df

le» rrrtde« de la vil» de Castelló de Farfanya que sa Majestat era

üblí<nt a llu i r-li en virtut de les «entenc í e» pansade« a raó i^ 600

lliures / any, de» del l4-»et-1533 fins « 1* conclusió uf la present

cort.

1537.80.35: [es correspon '»»b ei 1534,1,1] Lluí» Ïc*rt, pr r

»entencja de 1534 [per »»na cautela d'aj-jda d« casament].



15.17.fl1.aST- [«a correspon aal» el 1111,109,31] els pubills,

fill« i heraus de Francesc Ran, criat d« M Majestat, per sentència

de 1528 {per una uonstgnaeiój. Vista 1» sentència i el testaient, es

eondpsna el rei.

t 537 f 83,36: els pubills, fills i hereus de Francesc Ka«, criat

de sa Majestat, per 360 ducat? a dit Rai deguts per una concessió

ar.ua 1 de 60 ducats / any feta pel r»- i Ferran H i per sa Majestat

confirmada des del 10-jul-1528 fins al 26-ag~1534, ú« què dit RM,

abans de sorir, havia donat greuge i obtinguda sentència. Et condema

el -ei que li sigui pagat sobre els enolua-ents d«» la tresoreria úfï

Regne de Màp^ïs.

1537.B4,36v: [»«s correapor aab el 1528,20,5] \ngela Bene t a

Verdú, »uller que fou de Dioris Verdú quondam, agutzil extraordinari,

p«r sentència de 1528, per raó de dita quitado. Es tondesna cl rei a

pagar el degut fins al 28-ab»~1530, que ronsta que nor í, a raii de 4

sr>us / dia.

»3Qj37: I**s correspon a>b <•! 1531,14,20] Francesc Llop,

i altres, |»rr sentència dí* 1531 (a ells adjudicada I per

ben« presos ], a Fr*nf*r*sr S»»rra quondam, ço« a procurador de Francesc

Llop i altr*»s, ha\*»nt dret i caus» d'fils, dels qual» »»ra procurador

Pere F*»rr«*r}, per raó d^ certs coures presos f Gnipú»c< a.

Í537.87t37v: Joana Res**nde í la Cavalleria, •uller relicta d**

•ossèn Joan González Fíest-nde, senyor d'Mcarràs, C.JB .1 tenint i

posieir<t els b^ns i heretat de dit gu^ndMrn |*r son dot i espoli,

sentència d*" 1531.

lS37,95tfQ: [en coi respon a«b el 1534,1,2%) 1

procurador del reverend '•api tol de la Seu de Tarragona, ço« a

successor de Lluía Cardona, canor»ge de dit* església, per sentència

d" 1514 (a dit Cardón . adjudicada, en virtut de 1* «onsignació del

col lec*or de la caahra apostòlica).

1137,1.97,11: fes correspon a»u el 1534,24.121 e1 procurador del

cardenal Dèria, arquebisbe d* Tarragon«, per sentència de Ïj34 {p*r

consignació del col lecter de la tt»bra apostòlica].

1537.9P,4l¥: [es correspcn asb el 1534, 114, 55vJ Jeroni«* I sana,

p«: »entenc1 a de 1534 [ptr ben» confiscat» per la Inquisició).
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tllîtM.i2î [ei correspon aab «1 1523,10,3] Urani« Ferrer,

•ullet relicta de Ferrer Joan quonJam, vergue r éf la r* Í al audiència,

succeint el «e« Mrit, per ««Btèicii d* 1828 (« «11 adjudicada, per

1« 8«va qui tac JA).

llit. *«.•!: [M corr«»p>n a»b «?1 1121,112, 31vJ Tre*p«,

•uller relicta de Pere Benet Treapt tuend»», procurador fiscal d* 1»

refia cort, per quantitat» de 1528 1 de 1S3I C« **11» adjudicades, per

la teva quitado).

1537. 101. 42v: [et correspon a»h el 1534,21,10v] Jordi Eiaerir,

per sentència de 1534; «és 200 d« at« {««b tibaran» d'escri*« de

rucié) per la «na qui tac i í n« gentilhome. Es condema el r«* í.

.Mí fes correspon a»b i»l 1S34,47,21v] «osŝ n Felip

, gfnor de d/«t, p€r »entenc í % d« 1531; »és Î .OOO ducrts (aab

albt^an«) p*"r raó df« le» s?ve» qr i tac ions, tap t d'uixer ro« dr

[servidor ï continu úe »a Majestat.

1 537 f 105. 44 v: [es correspon a»b t- J 1 5 3 4 , 3 2 , 1 ? % ] Joan

fases» per 1* resta d'aquells 9.195 adjudicat» a Mai t í ,

correu o hjpharder, per sentiria «it» 1534 [pel salari 1. Atès que

dit Cas«1«! reclaaa ço» havent llot í tensió í q"»» d i t M a r t í taab* p la

deiana en greug*, es rondewta f i procurador fiscal d* s« Majestat a

pAgur dit« quantitat M} qui, ptr qual»*\ tilla tltrt* J'itge al gual dita

<"tww»ít!"nc* f'f-tfuardi, »fra rf^c/irat pertànyer t ffgumríMr, alhor»

qui» r^s^ncn drft a dit Cms^s en un altre judtí í.

1537. 106. 4 H: Jes correspon ajib el 1531,32,15%! Joan M»rtí ,

correu o bo»earder, p»r aquelles 500 l l iur' · fc s*Jic» iure deaantdes i *

ell adjudicad** per sentència de 1S34 [p»*l *«"u salari J, p**r quant

ron»t» have»1" ne- fet !!*>€ í cesrió a Bo»»è»* J' an ffts»», es declara

absolt elprocyrador f »»cal, a ' n < > r a que e» ri»st*rva dret a dit Martí o

»Is seus iaraw»«»ors per detanar c|ue s igui declarat a qus rfjt*

qumnl i tat s 'esguardarà.

lS|Tt110f|j|f. ( -s correspon ¿ab el 1534,206,99% J

Portella, per ISO ducmti per »ent*ncia út 1534 Iptr I«

quitació]. E» condeï«» el rei per tal la dita sentència

d' et»fr »ftaéa ff^ctumd» jmtm »er t f t tenor d« Mgm'Il»,

íiai.lif.áft«; «l « ¡ndi r df 1 Voló, per »entèacia de 1534.
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liaftillfif>! [«a correspon Mb el 15¿8,2,lv] Mossèn i&aon

n anella, fill i hereu He aossèn Ríiaon Planella, el seu pan», per la

rest« d'aquelU 166 /•. ducal« per dos al bar an» d' »sen va de ració,

per »«tine!* de 1528 (al ««u par« adjudicada, per la seva quitació).

1537,115,47*: [es correspon aab el 1531,10,5v] Antoni Joan

Ferran, eaerivi <*? Banajwnt de »a Majetttt, per sentència de 1534

f per la sev» qaitaeiój.

|:§|ftH6tiîy: [es correspoti aab »l 1534, 192, 93bis¡ Joan Onofre

Jun^ent, fill i here« de aousèn Francesc Junyent quondmm, per

quantitats de 1528 i dp 1534 [per la seva quitarlo]; aés TO ducats ?

•ou« 4 diners (»ab »1 barana) fins t la data de la aurt del seu pare;

i coa « successor de aossèn Ferrando Oliver, 300 ducats (aab

albarant) aon&da correct » Nàpols, a dit Oliter débuts. Es condeana

el rei, prestadas IPS cauciona idònies.

lS37.117.4air: [PS correspon «-»b el 1534,103,51] Pedro Pérez

Ötaaendi» per sentència de 1511 [per qui tarions].

1SH7, 1 18f 48v: el síndic de 1» vila d'Argiles* per sentencia de

1534.

lS37tl p, i§: Ifn rorrespon a«b *>i 1534,39,18] aisser Pere

í"l*ria»ia, doctor en quiscun dret i del cjnseli d^l rei, tutor i

curador d*» Jeroni i \nn& Synyrr, f i l i s i ht r»*us de «isser Martí Joan

Sun>er ûonrfaa, regt»nt la ' ancelleria, p*>r sentencia de 1C34 [per

r*ons Ignacio del col lector de 1« taabra apostòlica]; als 2?S H iure«

p*"r .rap« d'un m«) i aig d**in» gràc.« d*> 3,000 / anj , 110

l l i u r e s t»*»r altra gràcia c-» loo d» als / any durant !a s«*\a \ ida.

f» rond^an« el r*"i a pagar el que ser» degut des t*f 1» onclusió de

la or , t di» Iei33 fins a l'òbit de dit quondam.

lS34.121.Mir! [PB t o r respon mab e! 1534,155,761 »edra

Íor»tnrf!, fer sentència de 1334 [sobre la possessió d'ari castell],

el qual greuge i tuf«.*« le» »ce ion» d '»quell en après en virtut de

rert« roncòfdia feta entre ell í »a Majestat foren transferides a

pprt1 Arnau Oort <en p»gM í smtisfmcció de salaris per s«

« dit Gort deguts,

l: Jo«n Alaofàver òltt Boacà, p̂ r sentència de 1534;

aéi ISO | ducats, aaJrat rfret de coup** t P"* grici* de sa Majestat de



fSO ducats «Ruais. E» condena el r«i a pagar el que será d*»gut fin«
a la conclusió de la cort.

1537,124,52: [es correspon aab el 1528, 3", 10v] Aidonça Cardona,

coa a aare, tutora i curadora de le persona í el* bén« del aoble

Frederic Cardona, per un« sentencia de 1528 I per conmignaeions] , me»

1.350 ducats degut» per nou anyade«, ço et, del f -set- 1 528 fing í.1 9-

des-153?, per una consignació anual de ISt ducat». Es condearia t-1 rei

a pagar el que serà degut, des del 9-§et-152i, finí m 1« conclusió de

1* cort.

lS37f127fS3T: [ets correspon aab el 1514, 1^9, 96\ J J»a»*>

Montserrat, aeresder, per la rpst» de IIP lliures 2 &ous a fil

adjudicades per »entèncía en altres cort n Î1534, per 1« q u i t a c i ó if l

•eu pmr<»~ • *és el vestuari degut pel teaps cjye P! «<*u a% i aossèn

Montserrat quondam, fou coadjutor di* l'ofic» di aestre lacional, »

raé d»» 15 lliures anuals. E^ cond«»«nm P! r« i i pagar el degut per

sentències passades; 4 u an l t* vistuari, »tes gu« n.- «.ohsta

convenientment df J* tntewin, vn rvnvl q«^ nu procedeix »ihora quo

se li rt»s*»r%« dret «»n un al t r"

15?7f12gfS4: {*•« corn««pon a»b i'l 1534,77,351

furdona, roc .fi biihi» di» Barcflona, per fsentèn ta It 1534 [per

consignació di*l c o l lector uf l m t aabrr. apostòlica], per la quantitat

d'aqu^H^b 120 l l i u r e s m ell adjudü »des, en v i r t u t d'una {»entonela

donad* n̂ fa\ "»r de aosnen Francesc S^tmnt í i altres, en la qu»i dit

Cardona és nos)**nat p«»r dit í «port.

1537f13C,S4v: [es correspon ««b el 1534,77,351 Antoni t« i

Catarina legre, per la quantitat d'&quflles 120 lliures (a eil) i 50

lliures {a ell«) adjudicades c*l 1534 [per consignació del col lector

de Ja e««br» apostolical en virtut d'una sentència donada en fm^or dr

ios»èn Pranreac Setantí í altres en la qual ton noaenrnts per dits

iaport«.

1537.134T5Sif: [eg corr^spon a«b el 1534,i2,44v] Gabriel Joan

Coll, ea«aller í agutul reial, p^r »entencia de 1534, per raó del

»e« salari d'agutzil consignat »obre la tresoreria del Principat; »és

ei que ha carre|ut de dit salari de» dit I dia gue li fou adjudicat dit

greugf fins al de la conclusió de la present cort. Es coodeana el re«

a pRf,ar-li el degut per la sentència passada, i coa <?!.<• consta per

409
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rr lacio del ee*tre racional haver-h i dînera « J« tresoreria, 9» .-eso 1

que 11 »ipil pagada i'alira quantitat pel regent la tresoreria.

ISST.nS.Sg^: (es correspon sab el 15 34,95,46 v] Anna

Seguriole«, per sentencia áe 1S34 (por desocaos de l'exaainacio deis

eoaptes del «estre racional].

113ftlSffif; [e« correspon sab el l§34,12í,Slv] el procurador

de Pedro Cardona, portant veu« d« general governador t Catalunya,

d'Anton Cardona, lloctinent general del tegne de Sardenya, i

d'Aldotsça Cardona, deaanant per a cada un d'ells les quantitatt que.

resten a pagar d* la sentència de 1534 (per aquellt quantitat no

pagada de 152Í, per quítacions); »és la quantitat deguda coa a hereus

de lluí« Cardona, arç'jebisbe de Tarragona» de la qual quantitat féu

donació «i vida al« predit«.

1537.143r60v: fe» corretpon aab el 1534,28,13% i aab el

1534,29,14] Galceran Durall, per sentencies dt 1534 [per

quitación«].

1537,144,60v: [es correspon aais el 1534,136,95] \ndrsu Sabater,

vfrgeta. per sentencia dr 1534 (per qui tac ió de les galère*}.

1537f14Sf61: el síndic de Im universitat d* la M la d*1 Ceret,

per sentència d* *529.

1537f14gf63: [es correspon »»b el 1528,161,43%] »ossèn Nicolau

Brufutr«, canong« de Tarragona, procurador de «ossèn Eartoŝ o Portai,

canonge de Tarragona, pagar al dit Fora«A 600 lliures qu* li

pertanyen pels »eu» títol» lefítias d'aquelles IS,000 lliures

«djudicade» a Pedró Cardona, arquebisbe de Tarragona, el 1128 [per

cautele«, per consignació del col lector de la ca»bra apostòlica].

Vista la »entència i la certificació del e*»tre racional qu»« aostra

le« consignación» fet*» pel col lector ap««t^Uc ae la dita pantítat

à dit arquebisbe adjudicada, que deduí de ̂ dite» conaignacioii« resta

cobrador dit col lector 623 'll·ire« 10 ió«» i din«r&; vist«, «ncara la

conaignacié feta per Blsser Joan Solsona, subco 1 lector al predit

Forasà de 480 lliures qu« vol li siguin pagades de 1< s dites 623

lliures 10 sous S diners restants d« totes les 18.000 lliures « dit

arquebisbe adjudicades, f« conHesna el rei * pagar a dit Foraaà les

410 lliures & ell consignades d« la resta à« les 11.000 lliures

adjudicades a l'arquebisbe, que són 113 lliure« 10 sous 8 ¿inen*,
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deduint de le« 430 lliures el que ha rebut del priiser compartiment de

1S*>4 (que segons diu tl »estre racional, són 48 lliure«}. Quant a les

120 lliure« que demana per una cessió a ell i a Miquel Aragonès in

so li duu feta el 29-»br-1522 per en Jame Joan Catí« (32), es condemna

el rei a pagar a dit Foramà les dites 120 lliures de les pecunias

restants de Jes qumlf rest* cobrador el dit col lector mpoatòlic, que

són les ja dites 623 lliures 10 sous 8 diners.

1537.154.67: (es correspon amb el 1534,223,107%J Guillem Ramon

Blanes i Beuda, per sentència de 1533 [per pensió de censal}.

1537.155f67: les universitats d'Estagell, Ribesaltes i els

Banys d'Arles, per sentència de 1534.

1537.1S6t67v! [es correspon a»b el 1534,128,62v] Bernat

Escuder, per sentencia de 1534 [per una cautela].

1537.158.6BT. [e* correspon aeb el 1534,86,41] Bernat Albert,

per sentència de 1534, per una consignació anual per pn^ileg. de sa

Majestat sobre la tresoreria de 60 ducats; més el que 1» és degut;

més 1.000 ducats per una cautela firmada de mà de sa Majestat,

juntameni amb altres quantitat» degudes (amb «Iharan* d'escrivà de

ració). Es tondes«» el »-ei a pagar el que sí»rà degut fins a la

conclusió de la cort, a »é§ de les dites quantitats.

1537.159T69: [ei correspon amb ei 1334,129,63] Francèŝ , Mmrlès

i Gal·la i Pere Joan Mariés, fermar»«, per quantitats d*» 1534 a ells

adjudicades per albarans d'escrivà d* ració [per quitaciotis] ; més

altre» quantitats. E« condemna el rei a pagar el degut per 1»

sentència passada; quant a 1« resta, a f è« que no conafm, ni tais

mlbmrmns es t rohen, s'absol el procurador fiscal, alhora qu*» se'ls

reserva dret en un altre judici.

1537.ï60.69*: [e« corrt-spon amb el 1534,12,3?%] mossèn Perot

Vila, cavaller i per sertència 4e 1534 [per quitació); més 86Î Vj

OM tou 4*1 <ju« dit ·tm**-blyb«·. %lKt I'iMtruMfit è» d i t « c«»«àó, i un» «Ht*

* dit SrnvtM ¿UM futa * I O -•* ig ém ait «nt p«r sisacr I«MI Poggio,

ol Ivetor, «*b la qtwl li f« donació i concigiMwiA te dit,** 120 il. B|*rav*ftt

oiv« liadumcio f «ta p«i MâsuM Ju»ii SulMMU I slcMir fram »i' ioltftvila,

oítci·li i » bcol Ivctor«, «i «1 qu*l dit JMIM Joan, imi MM lt*gct « «11 f«

p«l gucmdmm *t<]U«bi»b«, fou (ircduat *n t«« d i t «s 120 11.



ducats 4 diners pel residuum gué m H fou pagat «J 1528, coaprès un

albarà de 179 Vf ducat», que a ¡es corta de 1534 no J j fou

adjudicada per no haver-ne dat greuge «n degut temps. E« conde»na el

rei M totes ¡e» quantitats dalt expressades segons seraa liquidades

en l'ofici de mestre rariot,al,

|§|ft̂ |ff7J! [es correspon nab «1 I528,31,9vj Francesc Mariés i

Malla, pel residuum d« la sentència de 1528 dada en favor de Pedró

rastre [per gràcia], í per una altra de 1534 dada en favor dels

hereus d'aquell a dit MA;les esguardant, per cessions a ell fetes per

baró de la LMcunya succeint dit Cartre. Es condemna el rei, entenent,

péri», gué aquesta sentencia no f« perjudici en els drets que hom

pugui tenir »obre elf bfns de dit Castre.

1S37.168.73»: [es correspon aab el 1531,223,10?v] Bossèn Onofre

Blanes í Beuda, per sentència de 1534 [per pensió de censal], per

aquella 2.320 lliures 18 sous 9 dir»ers (a ell adjudicades).

1537.169f74: [es correspon aab el 1531,223,ÎOTvî »osièn

Francesc fones», doniell, per sentència de 1534 [per pensió de

eensaî], p#»r «quelles 2.570 lliures 14 sou» 5 diners (a ell

adjudiradegJ.

JLSaUIÍLlli: fes correspon aab el 1534,224,110] Bisser Jotn

Pasqual, doctor del reial consell, (per sentència de 1534) reclaaa el

salari dels oficis de drassaner o guarda de le« drassanes í d'escrivà

de les obres qu* s'hi f«n, a rmó de 50 lliures / iny, per tres anys

que h&n corregut des de l'últiia sentència donada en favor seu (se li

donen 150 lliures, B¿S el que haurà corregut, « prorrata, fin» la

conelusié d* la cort); men, coa a veedor i sol lieitador que es diu

de les galères que es fan m 1« drtinan* de Barcelona, 100 lliures per

salaris, danys i esoluaents cessats per cada galera d'aquelles 20 de

fete* entre 1533 i 1524; «és fi que sigui just adjudicar-h pels

bergantín« de di*s »nys (ss condeana el rei a pagar-1! 100 durat«);

albors que es declara dl t Pasqual deure ésaer conservat en 1»

possfsaié i exercíd de dit ofici*, «és encara, el residuum -per

sentències de 1528 í de 1534- del que li serà degut (es reserva dr*t

a fisc reial, me citen sentències d* 152Í i 1534).

lS3f.lî2ffi; [es correspon aab el 1534,204,98V] Ferrando

Albert, fill Í hereu de Felip Albert quondam, per sentencia de i534

[per l'enderroc d'una cas.» per fortificar la aur»llaj; ala quantitats

412
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diverses, per diverses causes. E« condeana ni rei t pagar el degut

per 1« sentència passada. Quant a les altre* deiandcs, ço» no hagi

diligencie* ni prere» fins ara * la darreria en què no restava

» J'adweat fiscal per porfer respondre-/•»«, ni còmodament mirar

el procés, e» décrétai per ara» no haver lloc, albora que se li

r̂ servm dret en un altre jodie i.

1S37.172M7: fes correspon Mb el 1534,72,32] Eulàlia Sunyer,

vfdua i hereva de Llorenç Mallei, per sentència de 1534 [per

consignacié]; «é» 180 ducats de carlins cada any des de la sentència

de 152S en favor de dit Mal loi fins al diaque «or! Joan Enriques

Lacarra. Es conde»na el rt»i a ragar el degut per la sentència

passada. Quant a les altre» coses, li imposen silenci, alhora que li

reservan dret en un altre judici.

1537r]?7brBOb: el duc de Sogorb, per sentèrscís d? 1534, per

aquell» 6.000 ducats a ell adjudicats,

1537.178 fiOir: [es correspon aab el 1534,25,12v] el noble Lluís

Senesterra, per la quantitat restant d'syt'elles 5.502 lliures a ell

adjudicades per sentència de 1528 [per rendes sobre el aarquesat

d'Oristany], df m.v:era que les tres parís dfl que li tocarà per les

dit f a 5.6Î3 lliures en el compartiment faedor de les de les dites

pecúníes deixades pels Bgretijêïs en les prepditet "orts sien

donades i pagades p**ls diputats de Catalunya a dit noble, í la

restant quarta paït sigui retir.gnd» pels dits diput&ts fins a tant

sigui altrament vist o declarat en un altre judici a qui pertanyi,

1537.179tiuv; [es correspon %ab el 1528,76,21] Rafela Copons,

% !d»a de «ossèn Joan Copons, com a tenint i posseint els i

heretat de t'í t quondam, per sentència de 1528 [p*r quitado], p^r

aquelles 459 lliures 1 sou 5 diners a ell adjudicades (33|.

1 S3?,1̂ ,11: [es correspon aab el 1 *»34,77,35] Francesc Setantí

i altres f14), per sentència de 1534 [per consignació del col lector

de 1« caabra apostòlica], per les quantitats * quiscú d'ells

adjudicades, ço« a tenint dret i causa per certes porcions d1«quelles

V, tub« el fr*ug* IS],14 i 1* neva net*.

Fr«nc*»c ; until s, loan **ân»M, Antoni ri·iiudi, Franc««: Cut O* i •i···r 1*1*%*



fi.l§4 lliure» 1 »ou Í diner» adjudicades a Pedró Cardona,

arquebisbe, a la cort ei llit.

lilftlitfiiirî [«• correspon a«b «1 1534,173,79*] Bernat

en no» propi i rom m procurador d'alguna cavaller» Í geatilboa«« de

le» "eítwpaiita llaocea" (3S) que els anys passats han residit & la

vila de Perpinyà per «anaaent éc sa Majestat per guardar la frontera,

p«r la quantitat r*«tant d* les «entenei*» de 152S i de 1534 [per les

sève» qui tac ions de le» "cinquanta i lance«*] (M).

lS37r182t84: fet correspon aab el 1534, 173, T9v] Aldonça Terrena

d'Ortosa, ço« a si cce»»ora de Joan ortos«, per sentènrim de 1534 [p*»r

la teva qaitacie {3f|J.

153ftllSfiS: [es corre«pon aab «•! 1531,12a, SO] Miquel

Puifmarf (a) Roure, per sentència de 1534 [per consignació del

col lector d«« la eaabra apostòlica), per 400 lliure« a ell donades

per «otsèn Jowi Benet Cardona de 600 lliures a ell adjudicades. Es

eonde»Mia ei rei a pagar a dit Puigaarí 400 lliure» de le» 600 lliuri

adjudicad*» a dit Cardón« el 1534, que part de les 18.000 lliures

ttdjudícade« a l'arquebisbe de Tarragona el 1528,

1537,iaaf86: [es correspon aab el 1531,22,111 Isabel Josa,

vídua, per •entènci« de 1534 (a ella adjudicada, per la quítació del

«eu pare ) ,

15a7.li3.gJ: [es correspon ub el 153? ,193 ,88] fra Franc í

Ferrer, batílla de Msllorcm, per sentència de 1534 [per que li

foren pr««0» ] .

lS37f l§St8f : el a'ndic d« Tranterr«, per »entenc i a de* 153*.

V. t«*M *1 grwtf« 113, M à t« MV« nat«.

M iwwt • l*« ein«!*«!« lianc«»,. v. f. I2>S4.

Aqu«at i r »u«« |>«rt*ny al« •nu··n·t· «to le» "c ut quan t«

1SS4 M« incito M 1« f*el*Mei4 conjunt«

j »n U curt -te

ftttort.
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( » J

Viatos i «nat lirais «1« tipus d* greuges sentenciats

i le« reunion« d* cori fins a 1537, pode* dir que a

partir d'aquesta reunió c Ada cop augmenten »és les

reclaaaeion« per freufe<< provinenis de sentències

dictades per proveïdora de corts anteriors; í

consegüent»*nt , '« tendència é» que el noabre d'altres

rec laaac ions no creix (al.

El nombre total de greuges sentenciats no baixaii en

tot el segle de la xifra de la cort de 153T f3).

Correlativaaent , la proporció de greuges estimats i

desestiaats guardarà un relatiu paral lelisne amb aquella

evo lue ié. A i x í hom pot dir que a partir de 1537 la

quant itai de greuges desestinmts en cada reunió de cort

se ¿itua entre» 25 i 35 sentències per asseatblea.

Per »írar d Vsrlar i r-ho , prescindint de! desenlia«;

de la sentència, Ien he desglossades et.tre ¿quelles que

porten raus« i'una cort «ntcríor i les que i.ón **\ n\j\u.

Del rAlrul ho« pot deduir q'ie , »i bi* la itivei^ic- de

. »!» -

: • ' i» '..-• MtériM*«, .' j,: . i. .,.« ,•»:.-, A* bCMit iligUt •OIMM·ll , ••• i'"'

• .• i r , .• .,. ij( .:,*i ... , ni» fx-i^ut tvclMMctaiM J t ••l·rik, i«

, > v i -j.,.!*--, . nr...,,ii?, t •;. .jl-, nu« .,! i; t ; íj tliiwa ••"> l

•nd*f tues d* •*>,<•> «ti 1* ..i • é« IS41 ( i »-i. Mtituf ftamhff MI .t . d« USÍ i

1SM).

llu *«iura •» - *ii« cati«»iiQMKt « !*• u>rt» 4* 1141 t à« iSSS-t-f , M* 211 i !?•
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proporciona entre sentencies estimades 1 desestimades

s'esdeven i a entre la cart d* 1520 i la de 1528, a partir

de 1* cort d« 1537 01 nombre du sentències que porten

causa d'altres d'anteriors superarà» fins a finals de

segle i i sovint per més del doble, aquelles que provenen

d* reclaaacion» fete» de cap i de nou.

És taabé * partir de la cort de 153? que ei amjcr

noabre de sentències estimades prové de corts anteriors

(«ï.

In 1« cort é» H11-3I «near« n'hi te*i* Bé* d'*«U*b<U> 4» ne*«« «** m

é'mtí
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símil

SÍS »W « NwaUte* »I»

ta eort g»n»r«l 4« Cat tuny« cea • »«re histoi »co-jai »d.t »it qu« *1

r«Ml a)«

!ten*ra 4« n>*"ldr'

11 trtett tels i

tl*

• eort

tji«M »ii qu* si *» yrix »¿»ut pr«i»nt«;

es pr«c«d*nt a« pr**Mit,M §r*ug«
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l\p*ditf mutm part* »«nio *4 •*?«!••• partí* t1} ja «u* I«

curi« f r* k «un* »ffmnmttif, »t p»r damtnam t»gum tiro* tdwntuï **J

p»r àomtntm Mtgw »t ettrJa* «rava*unu* provjx>r*s dvpt'fa/Xur *f

•tfltuuntur *4pJ« eü*KÍMJ«M *l* /«t-1« jwr dominvm «»«M Jr

«•MMMf curí» »d IJM* gnvamím pro\ id^ndum Junuttf curi» «t
»fia* Mf í»»f ..." « 2 í .

CALLIS, gxtrmgnvmtttriim aurtmrvm ,.., t. it, n, ¿1.

Pertoca ml «onarca juntaaent aatf» la cort -sal\at

algun ras excepcional- de proveir tots ela greuge»

causat« per ell í pel» oficials (3Ï. l això és «ixi

perquè, segona CALLIS, í d'acord amb l'usatge AJium

namque f*) i el capitel I de 1« pri«era cort de Cervera de

Pere III Is), el »onarca se sotmet voluntàriament a le»

lleis de tal aanera que el príncep català s'avé a

administrar justícia i a jutjar segon» el dret f*); i é»

La qu«! tract« 4« l**f*rta tels §f*4tw|f»B i -1» i« profl·ia fit* hi fají cl r*l i

Cit* l'«uturit«t 4*1 «M féi. *1 1*1 itartt * 1« «ert te falencia, 1*1« tart te

B« r'. »1 or«, 4«} c.pitcU Vif (• JCtOC. III.\.l.i { f . 11-ül j : XVI ¡ - • JC4DC.

III. 1 , 7 . Z (f, U ) | . 1 *i c«pitul rían f » •>«• f f ID oi * 1. cort 4« hu-eciOMi

tel r» i F «-r r »n, • wem êm i »t r*»iH>«t*k $u* s'h. don*r»n.

' CAU.il, E«*i'«gr·v*f0i-JM· .... f. 11» » M li «n -l'alti«» indi·l*. «., ¥. •..,

CALLIS. fiitnifjwtvtarlM .... *. tt, T. 21; t«*É f« IS}.

4 V. «n JCtfC. I.Ii.i.» Cf. il·l» JCâ*C. I.W.l.f Cf. *Í7|.

S ». M «CMC. iti.it.s.is «f. ïti, jcwr. m.ii.i.ii cf. w» i* jnr

, l*tr*frm*»toríim .... f. M, ». SS J« flw. U Mtviu i4«« «w* «I rai

** «otavt vnluatàriMMmt « »í«r« d'acord aob la 11«! mm M
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dins 4« l'arlainistració à« Justícia que cal Inserir «la

greuges (T), Ftocordea qu- ja hem viat que el príncep,

segon» la construcció teòrica doctrinal, no reconeix

superior i té tanta potestat ço« l'eoperador a 1'iap«ri

(»I.

Lt* facultat d« reaeldre lea queixes presentad©» per

via de greuge correspon al «ona r ca aab la cort, i hi

regeix» ço« he« vist« és clar» la regla que hi c«l

1'assentiment de la major i »és sana part per tal

d'actuar a propòsit d« la revocació i la reparació de les

reclaaacions (*).

Amb tot, alguna aportació doctrinal introdueix, a«b

fluctuacions» un element subtilaent diferent quan

recondueix la qüestió a la font de justícia, sobre la

qual es carrega l'eafasi, en coaptes d'aprofundir en

l'àabit i en el »edi on s'actua. Així, hi ha qui afirma,

puntualaent, que é« el rei en les corts qui repara les

transgressions I18), encara <jue tot seguit ha d'acceptar

el costum (que coincideix a«b l'opinió doctrinal exposada

preeedent»*nt); costu« que en aquest cas conciet es

»aní festa en el fet -i en la pràctica habitual- que

"e'tsdf el principio de lom Rayaos h»n determinado los

m*«r iDisrurfo br*»- sobri , , . , p. 30-10»), QUÍ «1 l«ga l'auloiu«! do

C. .1 .1« .4 .

7 Pe áci« hm •»pltcit·^nt SEMTILft. :r»v«n ilación«* hiit*r¡cv-~t itlc«« ••• ', ».

IM «a» rf+lidsii, m ir»ujf mtm p*dir JwtJcJa a m

* f. l'«part«t d*dic«t «l (irinc^f

* SUMM, Utr*ir»ntorttm . . . . f . 33. n. J«.

l« .. l, Pi*ru(K» brrtf Mfefw . ... p. 10*.
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greuges lorn señorea Reyes Juntamente con las Corte*, y no

sin ellss, nombrando personas gum lot determinen" (u),

perquè i» prec i sanen t a la cort on el monarca ha d«

redreçar les desviacions d* I«« seves actuacions davant

dels súbdits.

coft. añera! d«t C l i ï n a com a. mm.rc.

gii Q life el reí d¿ita ruinai ala

f*»/ '¿«M»? hmd mdgmifd mm f<»r-grot,tnt fr«stí§it »»d tà#
af |M,rlJ«MMir *&(>»• t rd ta b* tfldjMMJn6J> jsnx jjf«f » ; t f t

f/i» r^uifab^v junudict í:>n. t, ¡'h thr nghlint »f nnngi, **jclk M>
cim r! mmlé f«fr»j>s, fw tr»ni\int »hi^t: t p«>i;. ' io/i of

••
and oof « »r 11 K-J*

| UTLIS, "The Parli««ents of Edward
I I I * * , p. 73.

Dins de les «anífcstacions de l'asseablem estaaental

referents a i 'ad«inist ració de jutttfcia és "doctrina*

eo«una reflectida en ia documentació que és precismKent

la cort gener.1 el «arc» digue»-ne 'natural', «n el qual

el «onarca ha de 'desagraviar1 (és a dir, donar reaei,

tot administrant justícia, a) lern per§on«t *itgravimdea* ;

i això és així no sola»en» en el ca« català í12).

tltiflff. ßjjrur»o brrt» »ottrt- .... f, 31. Cil* l ' a u t o i i t a i . «ntr* d'altr*«, d«

t, ip9íuium principi* .... rubr. JO if. 1»-21)

11 , im erwmei&a ., , 3, p. fit; MMfUBS lUIllU, f*erM ....

•SI-Mf; t-ob^, ta^>e, l* construcció (citada 991 «040. MACMTW to««*

. . . , ff« H - l « v ) r»f*ri«U • !• r*>lit*t «uca, kvtuiih la qo*J ' 1 doc toi Lui«

C*a«fwt« 41« 90« l»« corts for»n UMI^C« §•!• r«i» *f*m

tawrfJrl«!* *J r»r»o (citat »n f , l«n i p«r tractar te <i«air» fin»

lr, r«pr«a«i«r !•* n*c«««ttat» te !• corone »*r«uè ai amasaste i to ••««•isw



estaaental és, doncs, l'indret adequat

p»r * plantejar-hi les queixes, i, cal suposar, perquè hi

siguin resoltes (13). Le« múltiples manifestacions en

aquest «entit per part dels components dels estaments

»pareixen recollides ala processos a«b motiu de llurs

intervencions t1*), no r.ecesBàriaaient -ni únícanent- en

els dissentinents C l * J . Vénen, dirieœ-ne» a reblar el

i*

15

voluntàriament, ¿", far liais p»r al bon gotarn; 1r. daaanar vi regn«

•*c*p< ion» í privil*fiii 1 t»rcé« particulars p«r a l'ob»ar\anva d* l*a qual« no

únicament 1*8 Juroi. ala, rai« »tné qua •! «•!•*•> que tt-'i» duna M «M pacto >

prr. i< é» ¿Je*»» r \tmf< tonn, ptutiegios y mvrifdfx' (p. 1 4 % ) , 1 4 , 'r**M>djar

lo« j«r»-i.™ 0H* /iai rwcwftjtfo Joc vrnmnntlotf* (p. I4v) . D« fet, |»*rè, msm davant

é» la un': »t 10 4* la pràctic« i de. principi ' <jue •nllaça ««b al* uami

I>!r> »Mlrnt i d* 1*« curiM • 1 'timwd:«>>• 's, i que !*• •rtèria* important« han da b»r

tuct«a** .. 1 parlaient (p, *«,, al parl̂ Mnt -an«!*B- em »1 «arc prop t put

tractat !*• ••«*• p*lic4<ms, IICIAUMOII / SATLSS, 'Pailia»»rts and Sraat ..."*,

p, «t. CAU.TU, à hi =, f or» »f Jtodl**-«< .... VI, p, 4, 31-3?. Itl; SAlKin, Th»

Gro«T*i ... . p. 21. CUINIS, tnglifli ftw>*í j rut jur.aí jtfM* .... p> ?S; ILTOU, F,

H. iMitlfntl. p. 6 7 ) . C. lUMfU., Ffriimoenlt ¿ixi lng!i»h .... p, 4¿7 és

eatagàne 4 ferti*m+nt Ma« a txxf> for M*J»< coapjajnr& . LOCSSI, "bou%«rn4s

«t 0^'ivrrnaPtí . . , * * , p. •;!; OLI v!0-NaBTIII. *i»foir» ¿Jo i/.<ut . . . . p. 57 S. ]tl.

IM; NDOSirin. * La participation d» s iuww*rtt¿« . .", p. 291, CILiSSUI, ¿«

régtmg r»pr»sa»ifaf j r" . . , p. M, MOHVT, ..«•». aB^Mbliws á'état« . . .**, p< 390,

• irSAIB. L»«, ét*t* 4« »our«o»l.- . . ." , p. 317-31 S.

C: W9Xt1.L, ffrjmmriitt. mmê ír¿,i .'!*/) . . . , p, 42S v » n < j í a !«« <|tMin*» a lluí

'•»[•li>' irt, aitriaati-t an hi «Mirla utilitat.

t, *ft,, MI l'aient i|u» iir»««nta «»b ^»ia*« Joart Satanli {AM. W, K, Cl. S ,

A. M, f , »4*314«i, »a»ank al (jual:

«M 'a «cvaJd »n Ja «uaj Je* tgrunt* 4» à*

, pvrqu« "*• jmt qa» s» .ta ja« (a ( emm^rtvím a »u»

MA, », H, Cl. S*, A, it, f. ITS, 173v. Iff, ¡7«v.

r««ri à» o«»

. Altr* :

AM, t, 1M1, f. Ill;

l'avia da partanya te M la^aalat.

" . . . «ua- /IT pmrtir-»* M ,<te>*atat

Mf * v ) •• Jo <f.i·i,fn! etm *n lo /

Farrai, praaanti IM dikaan

al «l·l·l é« cíai

J« I »r ra , '

, ii-f.« i« <i«j» irIf

411
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clau, «n «1 sentit que continuen la li ia d'argumentació

-no sempre implícitament- encetada pel monarca en la

proposició, i continuada pels portaveus dels estaments en

la contestació (**) i en les intervencions relacionades

«és direetaaent a»b els problemes i les qüestions

derivats de l'eleccié dels proveïdors -per a l'ambaixada

que es fa al rei per preaentmr-li -sis memorials (lï)-, com

a actes de Just/ei«. Però també ho recull la doctrina, ja

que la 'cort general* és in qua generaliter tractatur de

reformations, et bono statu, et communi utilitate totíus

Prinripatus, ft in qua dominus Rex fací t iustitiam de

gravaminibus, a se et suís officialibus illatis, ef súper

eis cognoscendis, et exrquendis dantur provisores, ut

hic, et in iuribus prtflegatis (1S ), i trobem fins i tot un

referent en les causes que aenen a la convocació dels

concilia generals, els quals, es diu, són per a corregir

les coses dolentes, depravades i l'estat de la república,

per tal que de bon« fe tornin en millor, i "que los

»n IM dlM*ntM*tMt posat cl« «et«« d* traci« iACA. C, 1MI, f.

TJ9».

16 J« *ra «tml, p. m,, *ti 1« cert d* S*ia Cuiï·l i fortoan é* 1111-1420, IM,

f«rl»« ..., II! , p, «, 101.

1? AC A. C, 1M1, í. StJ'SOÏv, V. ¿és iMdavwit «i pree*éá«Mit «M« m ***u«tit,

11 Hint«, Aftfwraf«* sup»/ .... II, MÍ. IM, m», UXll!, n. ? ¡f. «••*], l l,

iol. I, cap. l, n. 3 [f. 3), S*tatt* HfiAHf iftmcmrmo t>r«\* *obr» .... f, 1J(,

I« ftiMÜtat n é« l« r*f*f«c4a i «l f*atu wtmt tel r*fit* a d« l« utilit.t

d**ll, ptr r̂ M-M- t«BW l« juatid«, l« to»po»ic»o 4« l« pau. ia î tltucle to

ll·ls. l« u^»»ici'> te nou» tribut», à* la rÉklica iwc»«*itat, i'ouga*nt tela

honora tel r«gn«. 1« punie lô te dviict*» 1 ia er**clé d 'of IL l.lk {i tot mm

prov, IMT dr»t cowi i KMT «loe tor», i cita. C., It. U, J; L §.,2,11; l .r.,2 54

I, Sp»cu/u« prjncípy» ..., rubí. 1, n. l, i rubr. t.



f " ' • •::,'ï, fi "."--'',•"* o r".̂ --'•• >-••,-*••

sean »«tJ»f*eà«*ff F I"»**!-«*!»»*1, alhora que 1»»

coses tornin ml seu degut, recte i just Judici. Tamb¿

s'argüeix que «1 mateix «« col legeix dels furs i Ien

constitución» dels regne« i dels ««us proeais ("). En

mnvi, 'parlament* és noaés l'aplec del« convocat» per a

un o aés negocis singulars i particulars, que no afecten

el comú f18).

La reparació dels greuge» que fa el rei encaixa

perfeeta«ent dintre d'«que«ta conc«pcié que el cos, é» a

dir, l'aplec c/1 cap ajib el» braços, actua en no» de

tothom, i, doncs, que la conjunció en l'espai i en «1

tenps dels naturals a»b el seu monarca i consell

d'assessors, no ens ha de sorprendre que s'aprofiti

L'avinentesa per accedir » qui representa el poder, a qui

tot ho pot concedir, »1 reí i senyor.

L'asseablea esdevé, doncs, la aïllor ocasió

l'ocasió per excel lència- per presentar »oi licituds de

contingut positiu lpeticions\ i de contingut negatiu

(guflxfa) centra el aonarca i el« oficials reials, no tan

»ois per la parafernàlia de la celebració i per la

pre»u»pta nécessitât de diner, »tnó taabé -ço« j» havia

insinuat EDWARDS- perquè «ota d'una forma judici«! e*

podien encabir propòsits més "polítics" que no

"judicial»" í").

MBAB, Ottcuruo fcr«v» MÉW . . . . f.

AM

** I* he ei« *i no« f tec MM«t verbtm, jmfmtmtmt «MM! purtJc«J«rI* «It

¡ocutio. »lam» tt lám tortm. cur êimrmâ» namutitui *ff*lt*r*inur (l

*fP*r»tu* .... II, col. 10». cap. Will I, o. 1 \t. 484 J },

11 MM**, "€J«»»ie«» in Mrly ,, ", p. It2-2il,

423
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I.a reparació d« le» rec?aaacions per greuge» hm, d«

««r "* compliment «f« just f c i*" l "per observance de lis

constitucions" (ZI). I coa * tala actes de Justicia han d«

»«r prov»Xt«, i« clari "conform» m justícia*, I procurant

de «i rar pel *de»carrecà de Ja con»cièntia de aa

Majestat" (M).

El »onarca, a voltes, ranifcsta explicitaient, i

unívoca»ent que li "és estat tervit tenir eatas /s corts

per m desagraviar als agraviáis* í14); tot i que força

sovint se li'n f m memòria per part dels aeabres dels

braco»! pel qae pogué« pa»sar (zs).

No 48 ncaé« un» necessitat de posar renei als

gre'iges infligit« als poblats al Principat de Catalunya í

«la Coatats de Rosselló i Cerdrnya, sinó que és taabé un«

de les finalitat* de la cort, gràcies a la qual «'ha

convocat l'asseablem i gràcies a 1» qual -juntaaent amb

la proBalgacié de les constitucions i els capítols de

cort- es podrà »anter*ír en pau j quietud el Principat

i?

D

2«

ÉC*. C, IMI, f, %73v-S74v («ap. f. i?4«, 1. 10 k».!.

II

ta ma acigèMcia te la amtaiva telagacla Aal podar te la coai»»iO, A« un*

a«, itud taaM proclaaatU •*>! aatttx aonart« taCA. t. l*tl, f. 719-750).

âCâ, tP. K. Cl. 5*. ft. M, t. Slïw-114. Cal ob*».ut. «are, «ua ootoarantajant

•ah i« ajanara d'»»t«r;t>r>ti«r ta *vv« viaié te la raalitat, al aonarc* élu t̂ ut

•areé, t NB paa yat^pft kl »«tifui obliga t « ki pu«ui aar con«lr»t. t« ona

fotmiuit te la «ocuaantacio 9« («ta ala iaplicax* procuri n te conoarvar.

a)i)ançant clàumila* te garant ta aéa foraalc fuá «to «MI altra caaa, al aaw

•aiatu* 1 m »awa1» aar Judica ta an al aaw r*] la Jurídic.

AM* C, Mtt, I. 8TJ»-*T4v: "^rvra*ir r «aJiM raparà j-, —---•' - -—•- /M

tule to* teara y afrari • /ata « lat J« araaa»* frt»etf»t

•Ir y »aiafl-



(a), perquè cl monarca assumeix que han estat conductes

dels seus oficiala le« m« kan generat le« reclamacions

que s'han d* redreçar, amb una oportunitat i finalitat

politique.« évident« (îfJ.

Per parí de la terra (J.«., dels estaments), í

connectant amb ia línia d*interpretació que ela greuges

e» fan »ervir {incessantment) ço« un element dialèctic

del d»scurs politic» es considera que la satisfacció de

les reclamacions per part del rei en ocasió de la

celebració de la cort en constitueix l'activitat

principal (M) i una de les més iaportantSi sí no 1» que

»és de totes (M).

26 »Ca, 6. 1040, f, 366-16? «w. un MC? U d*)« i>r»f»«J, ACA. C, ÍM2, f. $?3«~

•14%, o AC*. 6, 1M1, f. 72S-72S (i t**M ACA. V, K, Cl, S1, ft, M, f. Mi-

2f ACA, C, Mtl. t, 74I-ÎSO

29 10**/ f ftl\*rlfn om MEf#9tmt cu* «j mlgtms *»€»«*»« com(¿- / re

COMMKM »o« off u it If. Mnará promit t r // «w tquell* «MtAuw m

prixur«/it dí «r tat« / ••tifl'ac'tjé y <x*nl«fifu MI *^i*mt frJJtrjjMt y CtvMt« /

p» r fiij*t«i y toms i f go dfl* pobltt* f» ¿guru».'

D'/tltr*« al·l ho diu JOM totantl »n *1 mm» «writ «ACA, Sff, M, Cl. •*, A,

M, f. V'1-JS**. 35&-3SÍV); o *!• ••t·ikvk *«t4JMiit* »n l'vacrit qu» ftr*a«fttwi

«Bk M «*»iri·l (ACA. S, tità, f. 873.-574V).

2t P. w., ACA, W, K, O.. $*, A, M, f. «J-*Jv.

Així wi aim, 9. «*. ". . . p»r AHMP en* Ai MM tf» i*« oo*#« a» /' mejor

importance à* Im cor« (ACA, V, K. Cl. S*. A, M, f. 32*v-327^, B'«ltf*a;

ACA. Sff« Mt Cl. Í*. A. M, f. IM« IM Jena M r »cu 11 « I'MbMMt «Hitar, «en

M« l«p»r'.*rn s ri«, (rwiC*« gu« no l«-i ronn Itution^j.
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Mmnora du rgmoldre ela greugem

Si la competència per a fer-ho és ̂ originària tel

monarca, cal pensar que en primer lloc ha de

cor respondre-li a ell d« donar-lo» re«ei. Si no ho fa

personalment, donc», s'ha d« f«r per delegació. La

delegado pot recaure en algun w»«bre de la família

reial, en algun oficial, o en alguna roaíssió.

La intervenció directa i personal de la institució

re'al per aatisfer les reclamacions degué de produir-se

des dels te«p« antIca; seria la for»a ideal que

correspondria a la finalitat de comunicació priaera de la

institució parla»entària. En trobes vestigis en la cort

de Perpinyà de 1350-1351 que ja coexisteixen amb el tipus

uf delegaria al qual ens referires tot seguit (ïa).

No cal insistia en el fet que I» mateixa estructura

i complex 1tat de la realitat política »ena,

rapi d í%si»»ment, » gairebé Identificar la resposta donada

pel príncep amb allò qu«» efectivament ja havia

esdevingut. Hi contestava bo í delegant-ne la decisió.

Delegació que, aleahore», a »itjan segl*» XIV, er»

normalment de caràcter un i person»í\ ocasión?! Bent queia

en algun membre de la família reial, ço« ororregue en la

cort de Î4S1 (Sl ) *• »és habitualment queia en algun alt

oficial, coa surceí en la cort de 1350-1351 a Perpinyà,

30 M«. Cte-t«* <f* .... i, », ». M4-4«l i M.

•• MiMSt ca« ço« « M>clv<U «cord*te f»l manure* cafe «is wit«

*1*

iOS-lMi.
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«n la qual es reaetia 1* decíale a Jauae das Far,

conseller del rei Í31); etc.

Covptat Í debatut, sembla jue e« pot afirmar que,

alaenys de» d« principis del «egl* XV, es degué

generalitzar el rrcurs a 1« delegació *n una co«is«ió.

Aquest« evolució, que havia de cerrar paral lela al que

podrîea anoaenmr "institucionalització" de la comissió,

cristal litzà en un capítol de cort del rei Alfons el

Magnàni« « 1« cort de Sant Cugat de 1419 {M S.

¥1 t. f UN* Í*i dg 1 a ** § r e ug g a "

Tctho« els esmenta, totho« seabla que els té en

coapfe, <9f n'ocupa des d'un punt de vist« o d'un altre;

totho« els em»enta; pt*rè no tothoa s'hi enfront« o en

<jón* nous vessants. Així, BERARD recorre a BELLUGA (•**},

però és un« altra vegada Jau»«» CALLÍS qui dédira -dintre

del capítol que ell mnomenm "sept i mum dubium" de

1 * E\tragr&\'*torium- una «ajor atenció a la institució

r, Cwt«c dt . . . . J, If, p. 404, f II, p. 409-41C, 1 H i l l , ». 411 , p. 419,

»le,

** Je**e, M l , 1 . 7 , 1 i f . îl-lii, ait Cam im prou/,j^ d»J» gitagf*. d» I ««Mi ti-wt««

*n r»p*rt«t «*tft€*t «1 Mtrc l»Ml-

14 MBA», Oj«(ur.*o 6r»>» »ofcr» .... f . l?v-2*. clt« HI, LI t A (corr»»pi>n *

prfnrjpu» . ., f. i l . . | II» «la itM,

en »1 / profund» ^ttí»to «n Mif*rla d« «ír*»je>« «u» *.-. J«-
y 4m«á« 1« «>*/ij|»íioo «u* » «n notori« y mttnJm *« PM/ J«M

> ofnnl*f tftif», qv» tm t teaen á* guare** jutlni». t m» h** f r

m mrnaM, mi MJtMtar ¿o« WMcaJJe« *»/ MF« «MM> -«' «*/>d" *J

áigamiátt pw «i prini tpml cuj<f<Mfc> «m, «u» MI* »«*«//f o« M0 ^u«»»»fi
opr <•!<*>* «j ••¿fmt·rfn· por «M oi te t »í«» poi-«w» «fitonc*« ««t*«« net «J
frímcíii», inM/Kto MM »«MBJlM r «ufcrf'to» »r*ifl *i«t fr<t«o<»i r rit«»-. , ( V , •!
t*»t «r ctii·I c it*» t l "wie i <i»l prAml» apartat).
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dels greuges d« 1* cert general d* Catalunya (ï$); i

t,a»bé, mim tard» BELLUGA hi dedicarà prou atenció {**).

Ko a* aol nbordar l'aspecte d« fui pot presentar

greuge, probableaent perquè la »ateixa de l i mitací 6 del

concepte d« greuge ja duu i m p l í c i t a la resposta a l'hora

d« designar-ne els perjudicats potencials. A»b d'altres

•ota, pot presentar greuge tothoa qui és (vaja, qui diu

que és) objecte de greuge tsf). I é« objecte de greuge

tothoB qui veu lesionat un dret en virtut d'unm actuació

reial o d'un oficic.1 reiai,

A«b tat, i correlativament, ho« no se sol plantejar

ta»poe gaire sovint la natura d'aquesta reclamació. Hi ha

diferents poaitures: n'hi ha que, referint-je a les

rfmcntr»nct*st parlen d'un dret d'iniciativa de

l'asse»ble» (**), si no és que parteixen d'una situació ja

consolidada que s'accepta COK una realitat immutable-, COB

ara el droit de doléance ertes ço« el dret df presentació

df dites doléances ai príncep {**). Sí en» «ove« en

l'esfera delà drets, ens adonaré« que no es pot encabir

f*ír«fr«i-«fonu» cur ¡»rum .... f. It s«,

M Sp»ruiam . . , , rv.br. 18, 11 i 44,

Per »l» Mp*ct** •*• d« triait v. l'apartat d«dio«t «1 piu<«iia«nt d» !*•

38 t ps*Mlt p*l* ««tat«, «ab rvfvrènci*» 4* !Ur|« tr«di- ió iiSM, 13tO, IMS.

1405, M17. |4fl, t f fS, ISIS, 1SM, IM1. ItiT, « t e . » , PltSAS». "t*B état« te

IUin«ut . p. tt,

•Bf, "Ordr«a ou pvlaaaoca« . . . " , p, 101; fUVSKin, 'La« état* te fUndr»

.", ». If, Mai «atal« (droit te **Jtej«e»| to lacyll S900R, IM «tat* te

.... p. II. mt 41, M, M, ft* IM.
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(I 1« doctrina no seiabla fue s'hi adhereixi) en 1 Vsquema

habitual de dret« de l'individu (que ja es recullen( per

eie«pie» per BRACTON i per BLACKSTOffE (**) ]. Però encar«

•i acceptem «quest« classificsció dln« del cercle dels

drets, hauríea d« coincidir amb HUGUET ( 4 1) quan v i n c u l a i

fa correspondre, per pmmsiva, «1 dret del príncep de

deter»ín»r 1» utilitat co»una i de fer prevaler la seva

«utorit«t, el devoir d'entendre J «»s plaintes i lec

propòsit ion» dels súhdity I**}. So» en un terreny que es

»ou « fr*»c dels co«pro»i^os »é« polítics que no un« «Itra

copa. Aquestes correlación« d'actituds i de coisporlmaents

que s'endevinen en Ics opinions precedents provene-í d'un»

dinàaíc« de govern d? la col lectivitat de llarga

tradició» xfctiaes sovint d'apreciacions subjectives i

sumaBent con junt ur«l<».

En el decurs de 1» celebració de la cert g'aasoletx,

donc», un punt en què cal que es plantegin lea qüestions

relacionades mmb el» grtuge« (**). Sol esdevenir-se en un

«o«^nt ( in}dcter»inat dels tràait« de la cort general;

h*bitual»ent, despré» de l'elecció dels càrrecs de cada

, On thf imwm mua iurtum* »f tngl*nd, Mr«, »wbr«i»t , «n t« Mt*iiui

•st ru« tur« ar 1 obr« d«

, to* ftmlt è» . . . » p. II,

ta NM «Hr» ordi«. J* he MMt^s oau mm t«»c« «í«! r»i

. ftl^Ml fur /•* institution* . . . . 9, 1I2-H3.

43 ti «t«}* CALLIS ii*tr*§rmmt®rim ..., f. 2t, m. 11} fa w» tomi «iitt««i, j*

t i '*<la, 4« '"' «1 pro« *«.
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estaient (advocats, porter«, habilitadors, etc.) (**) i

abana 911« no es tractin d'altres qüestions

t rad ic iona lment considerades raes rrl levants , con ara

1 ' iaport del donatiu o el contingut de les conit attirions.

flreuges gengra.la versus tfreugps particulat*a?

"íntmmus profundu* pfltgus an mtmei* gt-avtmaaum,
qur »tt mttfri» tntu*t >1 i*nm m r*gn¡>. Cuts,

fm-tunt prtttctf*», ê JJJ«trw*

ULLOC4. Siguin* priiH ¡f»a , , , , p, 2 H , | 1.

L*cle«cnt dialèctic derivat de l'aglutinat ió sota un

«ateíx concept? dels tipus de gteuges existents no ha

d'i»f»t»dir de ron«tat«r que, per exe*plt*, ^n i» cort de

Perpinyà de 1350-1351, j« es presenten, forralaent

»eparstm (4S !, per un cantó, els greuges generals !**), éj

« dir, els qu» afecten el General de Catalunya ("); i«

per 1'altre, els plantejats per particulars (4I). Segons

f, »!., Ml UIC* iijtmculwi jM"J0rjjMB .. . . f. II, i ubi . 10) diu fu* t» .-.ii'.+n

••collir i fMMMf »1* • k«alrui<1orii «tens <*u« ** propufiiti *!• grtugi-s. Mwiac cap

«Itm »•p·cif le»clô «-4>j contingut t »«pi/i « 11

Tui t é«Mf int*|rjtii «n un <iucu»»nt unitari.

4t t «»M v.r»u|»<! |«n«ral», 9, •*.. m *r>tô *1 19TI; LIPCSU, acta* d»

ou .... f, 57-S9.

47 IM, Ort»* .... i, M, ». 4M-4M, Mu *âs capítols, MiMrat* 1«l LttXItl *i

UUXV1II .

41 IAI. Cort*» . . . . I , 2t, p. 404-45«. 4J8-45» 11 noabr» total é* capital«,

lucio«*»« »t« iMMrrat«, é« i« CUI.



recull l'obr« d« (*')i «1« agravios, que

greuges, I« reparació del» quals *« present« en cort

general, són de áu** »ene«: 1« primera, quan «« bas« en

•in contrafur, en el« quals està interessat iot el regne

(**>, i» donc«, hi participa. L« «egon«, dels que aón

»grtvio, o greuge sample (Sl}} que corresponen m l'interès

particular (§l). Però és que aquesta duplicitat «rriH« u

veure's reflectida coherentment, fin» i tot, en les

cauteles de 1« remuneració d'aquelles persones que han

ordenmt i apuntat els greuges (ss). A»b tot, la línia

divisòria no és se»pre diàfan« (l4)» ço« ho prova le (ja

. rr*f«(fc. rf» t«/etii»< je.« ... p, I·l-lil,

** tn !• Unia. tel* r«ài«r« <» rfeJéaac**« cd»f«ceiö««t» ptl» et» », tf*«c«rd Mib 1

r*f*r*itcl* (pr*M J« flRÍMue, •! qual 1« p, «MI d» NOtlüKT} «M n, don« CILISfDI

«n I«* état« t«M»r«iM ...**. ». 2t2-2l3.

il ñamo, rmitMte J* c-*J»ftr«cî  .... p iti.

à 1« diet« t*it>t*t»**, 4* J*« F*clMMCáOiM i |r*ufB« tpusttila'.j *f gr**mmitm,

(ju» «2« ***tstwit> aporta./«a, M« (»P rj»»nificat». utu cua» t» ió te 1« ta»bra

taima «i MlBccáMMv« «ta •*• la^urtants (fraramiJM t>r»frr--ntni¡*), »uto «1

Uw« final **• attentât 1 ac.eptat p*t 1«* du#» • ^br»». 1*« quais *r*n

-on«id»rad«n ça« un wl CM (MUÍS. fh« Hurgar.an . . . p. SOI}. S**B!« qu»

«*hi »wähl»r qu««tlona f*M*fwl« l fin« i tot 4« conv»ii*noa ¿»lítica p«r « la

t*rr« <4*ntlJWr, »i»toir» te« Institution* .... Ill, ». tSi. tat «M fa ai

prcK*» ««tríete, v, MnCB. IM «yrawHlMM» .... ». 5Í-61, * I« prwédur» te«

Cr»fumín» 1er« d** »aalon« te 1« Diet* hongroi»»' .

T'3 «Ça. f. Mtl, f 75»v-7W [*ap. f, 7Stv. 1. II M,]. La» caut*las p»r «1« qui

han «punta« I oî oiMt •!* espitóla te !•» constitución« ff*t«« p«r • 1« bona

ateíiu*trací6 te juatícla «to «n ACÁ. 6. W í, t. 7S9-TW.

M A i» ' , a Xavarra, tapJM hi h* fmt** fMMfBi« i particular*. »1« prtawr*

f m w«««* «W l·liei, te» core*» ,. , p. 2M1, P» r • €**t*ll«, v. PISCOZMI.

t*% fart«» 0 *7-I04
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vists» mateixa existència en els diversos territori«

d'instituelona assimilables que mantenen la mateixa

duplicitat que ara analitzem.

Ela grouges generals

Cal iniciar »quest apartat afirmant que si bé no és

desenraonat esperar trobar greuges, o legislació, pose«

f*»r cas» en totes les reunions de la cort general

f especialment en Ica del segle XVI), de la mateixa »ancra

%ue n'hi ha que fin*»Jxen sens? haver arribat a produir

disposicions noraativcs, també en» trobem que no sempre

hi hm greuges (ço« a tais); i, encara» quan n'hi trobe«,

no sempre podem presumir que es tracti de greuges

generals, sinó que allò aés corrent és que siguin de

part iculara.

El fel que la consulta dels processos únicamt-nt

permeti de detectar al lusions constants í periòdiques

»Is "*«*»»orí«lB de greuges" ( ger«**rmls ), en comptades

ocasions, indueix « reflexionar sobre la immediata

relativí t tar í 6 que suposa pri»a facie 1» dita

constatar 16, quant al <t*»u valor I transcendènr ia. Però és

qye aquesta s^n««icié d'mstoraaent Ja la tenien alguns

dels »atei%o8 coetanis» com ho pales« la reportmció que

el promotor eclesiàstic fa a l'estaaent «il it«»* -a

propòsit d*adherir-»« al parer d«ïa nobles quant a la

491
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presentació d«l« aeBoriiils ail rei-, prou e x p l í c i t a m e n t

"... 723 y que tot* to» jemoritls d«/» *gr»\is mm contins AS- /*«

M Jo« proel*** fmiiimn M effect* que Im co**t« ln

Ho-s trobem *fc la coétfwtté fp* » «é» trotat« /1S e» ague« t e« tit oo

treèar coa t ¿mía t« « »quelle» aiaguuti /l? m«mori*l* dv agraria" C1*).

Ho« pot considerar versemblant t fc lhora que no desdiu

del crntext io- inat ituc ionaJ ) qu*» en yn pri«*r

estadi, els greuges gen«*r«is fossin re fe r i t s « crnds un

dels estaaentm d* !a cort, els qua l s , diguen-nc per

«cuauiació , cal suposar }ue acabaren essent p lante ja t v

rom a greuge« generals del Principat ( Sï ) .

La tendent* í. •» palesa, que *»*i complementa *»b

ï ' expl i rac ió »é* rolvrent í v e r s e m b l a n t , v ' •c · i lA per la

form«, cos. i» t oro l l a r i de ! * f » ^ p e r i f propi d«* l »i

i n ^ t i t u c i é , aquest t i p u s dt» grfijes aotb determinad»'«

" Mà. e, iMi, r. «M,

In «l* jii'^wvi«'- f> .ri ;.â»«-nr jf > roll* «nfl*«»s, «i •»•' ne «1 t. Y ' t , '«»u hi IM

! ' . »'uiirr. , hi «ntxí'í^r iiitf I car i4MMt i es pfotebt« ^u<- :<••. |wti<«ott* ju« .« n

v*w«n «f •"'»'•••-. •«> iwtr CUM» bf/tttf i<*rl!*mrt\i mttitmit JM*iMg >;» lr<M,* •- / '

(A« f*rf* , «Bfa ; ' Jgi «-u^««nt yu«1 l'unie« < I...IK: » 10 (j I- preMMIMI J»l. «i

ycuv* 4'itlgtMll iMio*tfciA <!• 1 •-, <|ui MI f «-in« «is

"ParliMHM-t-. r- 21« i .

e* *1 .̂«- . **i»adif 1*« diolAli i i»» , i. '«-MÍWV» a fmitv« * pAf t l l à*

• T> CIA < »du ore r r f r «••.•ti t* »l MM 'jaa-lvrn ( r*ÄJ*r Ar ¿t-imi r-- t*"*<*'- VM

«grujw !•«. t|t>« : KV« d« ; «drt t i r i ii«n r i^< n- l MMOVT / TtHSAi. &un«*rMé« *t

» fr«m-r . . ,**, y. IStf. In ( j « » i , a C « « t » : l * . ',f§on . riMOSMI

, , , , p, 1 7 » 1« i l i f c t i ; M - í < > »nt i* particulars t s*Mtf*tB ' * > "" t*

*r* eu* ••

**£M pw «t^lan « Jo* jat*nM** ác IHM ¡Irtrrmt'iad* f ! »»r f T »n cf i s - --f iff*« y

«H MW f** t on pmnziml d* I tttmoo correspond 1 0i>tt, tmm <tuo \-> tb*n «I

!«• Cor t r* .
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solucions legislative» que són adoptades en reunions de

1** assemblees estamental s, no noves peninsulars, sinó

«rr«tt dl« 1« g»egr*fi« «urop«» {**).

El fel qu« no sigui fin« 1* p e n ú l t i m a cort leí segle

«pareix c!«r»»eBt expressat què é» un greuge

general, tot i «1» precedents »edievals, és Ja prou

• ignif irat iu. \*í» he» d'oblidar» perè» que, «1 llar? de 1»

bistort« éf la rort general, na ens hi* per\ingut ( g^ i »*e }

cîocu»«fBtac ié procedent df le* diferents coaiscions que

ne* n for«»ren; t que el«? processos en "pe rfecr ion^ren"

devers (**}.

fs el 15S5 que troba es»entat«? «*specí f icaaent

•*»ori»ls Ï ind i> idy»! 1 1 zat s J que contenen greuges

tfneruls. En la ori precedent de 1563-1561 n'hi hm

iilgtnes «1 lus iots I dades, de diversa índole i

t ranücendenc i a» ço« «r« el fet d* considerar greuge <|ue

el rei hagi «enïencist tot sobre ela dissentiments

t ' t f f* IM r«f"i«n- i»» ¿a c*t*tf**t fttmim* «<• «tMiciô ««pM,!«!, c,«« M «ostr«,

«• é«

i« «1 ilatf à» i ><l·i *ltj«^ i *Mb*f«n «̂ •v·nlni ten« -principi!

«B nutra- 4* t« l«fi«laciA i MI MUMM, r^atitutlaMil «l»t«ry .... IIS, ». 31S¡

MHBVft, '»«rliMMMt**, 9. 2!f*2tS, J0««llt. "f*n**ctivM . .. , 9. Iff, 115,

«UM, *l«tre«MC<t«M*% p. ¡I-1Í, Wmm, Ii.tiodutlioo . p, 2i, IMMIt, "TtM

f«nctl!»fi of . . . y. I«, i« M*tM ex UJ««t ar̂ dgrâf icIMMMt CIAT, A« U'fiutl-i* OÍ

(*P aoMMOMi a« ftrlf J^laJatjiM. á Sf«*rf> «w tfcr fMvt« l̂A «ÍKÍ rtftnunt.

r«ifu/j*«. i, pireáatoMt, pLucunTT, Statutes i their

iatt*rpF9l*iti&tï io the first hmlt of the fourteenth

century,

5» V. t*Mpti««cie 4*1 Milt «^wr»ni«r <Uia««ur*t *• i'«xt*naio d*l&

M «ft •«» iOU«*T, II« a 4*1» te*f** ... , p. I·1-1M,



posat« (**)» q«« des*«t*oea en la confecció d'un •••orial

de no fer sentencies sense la cort, amb una replega de

precedents, etc. (il). N'hi ha d'altres de fluctuants, cos

«1 dissentinent que poaa «ossèn Pere Miquel Agulló contra

l'eleccié de persones per a fer el menorial de

constitucions mentre no s'hagi dat conclusió i assento

al« »gravis generals i particulars que es pretenen fels

abans de les presents corts f*1), però que poc després

serà «nul lat raonadament C3); una micet més tard en

posarà un altre (64). O la mateixa elecció de membres de

l'estaaent ço» a tractadors que s'han de fer carrer, c.é

les condicions que han peraès al dit Agulló lle\ar el

dissentiment, de la negociació dels agra\is, ja que el

noaenanent de l*s 18 pet sones per part de la cort no els

dóna poder per o concloure I*5). Però les notícies

indirectes no s'acaben ací; tenia taobé la lletra de la

cort als diputats del General per tal i,ue ela ínfor»in de

les a«baixades que s'han fet al rei (**)» i la resposta

que reben dels diputats I61), sobre les quals coses

6C ACÁ, 6. 103«. f, 14$.1««, Itiv.

fl ACÁ, e. test, r, ISK-IST*.

12 ACÁ, 6, 103t, f. SS -v.

11 ACÁ, ü, I03t. f. «S -v.

M ACÁ, e, MW. r, M-ii.

CS AM, G, 103«, f, tiv-M -*,

** II 20-oct-mj. ACA. i, 103t. f. t?-«Tv -«, •tpAotfik-. V, , t a» W.

43S

looB fu« feig »n ]'at*it*t final.

rt ci «j ' - isc* ACA, c, itsi f %',» %i »
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deliberen (^li ai costat d'altre» actuacions (**)» a

conseqttenci« de les qual» es demana al rei que faci

cercar un llibre de conclusions de l'audiència, que es

dan» per perdut, on consten »oïts dels «fra» is (ltt). O els

»gravin fets sobre certes crides que aporta per ambaixada

el braç reial (fl). I encara negociacions de pat t a part

entre catalans i aragonesos per tractar dels Agravia fets

als catalans pels guardes del General d'Aragó (1¿), una

suplicado del síndic de Cruïlles per un agrari fet pel

capità de Roses, qui els havia obligat a contribuir en

les obres de la fortalrsa de la dita vila C13), o atfravjs

invocats per la cort eclesiàstica de Barcelona (?< ), però,

de fet, s'al ludeix als punts clau de la visita i dfe la

tl 04-WISC3. aC*. C. MM, f, Siv-M.

II l§-m»*-I$i3, HM alt« c*rt* d*l« d iputats tr«Mt*nt «. ••·*>i ui d»»I>.

tgemfit f*t* «U iiptttat« prl lluït ¡itont (»n*r«l. aC*. 6, 1939. t. 9 ? x - 9 9 v .

79 Mà, C. 103t. f, ieiv-103, 1 1!0%> -ü... 113«. 130 ¡** K«p qu.n d« Is a<x toi f, «1

té, p*rO tu) •»• ! *m**n*).

71 »c», c, ios», r. ios* .

72 4CA, C, 103». f, •• .«. 4p»iidi»- («**€cà« é« ti.ctadorr ).

71 ABA, 6, 103"», f, 104. Si M 4« l« •»Jorl· à« r*f*rèn*,t*s i.o M'II troto« la

«QtttiMMclé, 4* i« pr»»»ti! «I. Il «indar, tf*«pr4*, va pl«at*j*r !« r*cl^HCkô

'•<>• • g r «uf* •nrtxuJ·r, prvtwwnt lwv«r *st*t f*t contra «l* privi!«gt« d«

alta MAivwatUit » p«ls Jera«l* «IM ht havtMi f et , «l I*gmit v» ha l̂Mi »«tat

ob í nuts a anar-h i » tt**b*tt«r I» r •aî ··rit d^ 1 il lustr» >loctin*«t f«m*r«l i

4« «0:̂ 1. t» d***st.M*t. Ml te .<i«b« 14»l pliMt«!« dl<.i>»iit»«will , »<•

JMM i> 1 i··ni". J« ••tlpilg, |>«r mi agjvvj f*t t»l i·i tobrtt rl aw

n f gor t m Uf r »foe »f. p»r* no «r r t bé * plante j«r-n« (rru(» pos'»normen t (MA, S,

I»W. f, lit«-141}.

«à, c, itst r ioï-i«% IM*
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separació del civil Í el criminal, per tal que els

greuges s'hi presentin juntament (vs).

Quant a 1» cort de 1585, els greuges, generals í

particulars han estat ordenats, vistos I compostos en

memorial per les persones elegirles per a tal finalitat,

les qual'l e«? reuneixen separadaaeiït i han de referir lluí

activitat al «s braços {?s} , on també1 ¿óít llegits t Is

w*» BO r i al «í f * * J . luperat s aquest s est «d i s , fis if i c* u g** s »j1 c

famn /•>*«•<?•» f f"%) p*»l«i t r«» «ï **«t «»nent s (73I, en ^1 rostre r-is,

»ca. c. »si, f n?\ .«

W, K, Cl, S*, à, 20, f. !M. , f .»»!« , «C*. S. 1911. t I H Ï - I S J v ,

L 4 «**U 3»*He* *n * * » »íiji í t*« . J f ^«I f í t fililí ¿ i & í i f f %*lï # 1 & t f j í t ^ * d* is* i o* l ,

» IHN*» t«« ««I t, ».b« ti llu», .»J -it it«. g, yi m ut ¿dur «!«• » » 1 ly fc t l l i»*»» d«
T «ir rag«f ,« \gi i * j f , < l ! « i * , «tt»*1 «I« U*rn, Paul« PI*, «b* t ¡1» JMUit P»r»

*,• 1 1 « « «int , l*i*»» r > M M , « i i J i tn* « s i i i i iu t* 4 ic i l*«i» fíj^o, t«inoiig« i

»I* ï, i r.nd , p i - tq i* a»li *1». nu«" ^»r*n iKiWHMib p» l> í! t r**

• ' k • • ! > • , • < ' i . - . - i ,'

, «b í l j - / in-; f . í,' > fmtuttft gu» lo» |wri J4uJ«*rs o

t c«J*u0j€*«r d .'t,- / Jiii'. ff f i tuf g i / i f«". , r ¡igiJutr-. , i nu-r«ii-WM«yc

f j' i i i , u: !'•• in i taBpennutn f . - f / . mJtrts •m·onaJs p*r «I ¡nir«-, d* la
I Sté 1 u t i l i t a t I « : poblat« «1 Pr*ncipat, J«« ^IM!« p»-j :..xw s yi ,mrn»fitl /

r;j.' . <l*!s jji-i '-. ) /Vf;, lo« r»( f • 1 rm^uMi al« hrétmof pvrijuf /*

j p i <•, á0 i ' - f i i t! , itm i>"K·· f ' i > du /"f M fmff f/*.'< in) J»« (M'Í vi'/i»". |M»r

/ « M lljr-, 'jf /o« ••»f / f^Mfí í /d/ , K g<J." mitré» /sj--..-.«-/i / w > J / < [ r,. J«« ,í; 1 '.

MMO- / l Itíh »U (d f fi J«« J < ' [ / i - . i ,/-·,f» IwrMl li«'i i -,i«4l i « í. I p»"/ lo ¡fltli-:. iif

J« jumtfci* I W > uttíjtnn át ]* furt* r f « f« * orrfMMt« < < j í * m»m»rttilc

»quvlíi rffrftgufti ^1*¡ hratmttm.

"' »r». C. IM!, f . 13%, A. . . (.., «fira« t«>W J<MM tollufilla w «1 s. u

d.s . ;• ,t ,•«•:,! «ACÁ, C, 1B41 f. SIC}.

In • , * i . i ' U>M;Í tu« [« (j-i* ar^lit /«« -, ' t i » v ; t < i i ilv M»sp*Mif Buit ! -,

»1« t*raW«, S '*»»K> i* Íltt*ilK,t«M*lit«t d* 1« t»Jat( U > . P«jl:.fl (MM tut

•rl··lA·tit, t tMué «1 •illt·r, é^Hu«ir0ii ^u* 4111111 «••. f«*sin

ala i « t ) j t « l ' , 4*1 •K·ori·l d« •'«•'•£ J« 1« wpit«ná* fwwral, ne

«'«aterré» *1 tu» ' antic, sine 9« ** M**acri§«iê* *i ttet nou «I •- «f ,ACA.

V. K, Cl. S*. ». M, f. tM. IMwtttl. L'MldMnt Balitar, ». **., *% d*t

p» r* r «M* HM »• vot In I** coiMt iturinn* qu» |irt**r i« •• pr«>.«iitii< «1 r*l «i*
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«l« r*f«rits m la Inquisició (••) » al General («J i ml

Capità General (M)» »6n presentats a la consideració del

«onarc« (M); ço« reporta el pro«ovedor militar, el seu

estanent té entès que ja estan passats "en Ifmpío" i a

punt de poder-se presentar al rei, i volen saber quin

ordre s'ha de tenir, és a dir, seguir (**). Endeaés dels

esmentats, taabé n'hi ha, de greuges, que, en aquesta

reunió, són assuaíts ço« « tais pels estaments de la cort

•••ori* Is q u« J« h**> fmmmmt p«l» braco«, •*'• •!• <|u* •» pr*s«nt*i»sin fina

dl I hm-. '»CA, C, IMt, f, $39%).

f» • 4ir, que totr 'r«" biaçofc taten d'acara * inrlour* l* d«wutda *n quirat ió

«n l« retlMrció •• pr«««nta «l r«i ( v , , p. •«,, ACA, IV, K, Cl. S , A,

28, f JO€v-3CÏ», 310). P»r iMiMtv«. hi h«, done«. IP«, !»»»€. i cms qu« no «rrih»n

a (w.. M i p«l* tr«« i';i «•«•!] t s -«i algun hl «.Hilf. v tJ «1 <1i",rf<i,rd , 1 ,

« aoMg U*ntw>nt , no »'«rrtiwn m pri>«Mit«t •!

EI r*t hi r«Mpcifi qttc ja **tà r*kpMt p*ls c«pitol< Au 1* ¡n«|tiiBt< id (ACÁ,

1941, f, îli-ÎSO, *Câ. », K. CI. i*, à. J», f, S7 I -S72 ) .

$#BÍil« M a l'«*t<M*nt •cl·stài·t ic, d«*pré« d« r*iir*'l d*l r«l«l, l *« c,«*«! «1

01 port 1 «1 br»v, Bilitar lACA, V, K, Cl. S*, A, M, f. Ifl,

Itfli S'h. r*«pon tfm mà !taj**tat •.tiMia ravttur* «l yror-^M « Dai««-lvitnt éitm ami

t*mlnt é« t r*« MMKMI 4**pr4« d'««««mt*d« 1* r*t*l Audiència ¡ACA, €, 1041, f.

•It'TSO, ACA, W, K. Cl. ï*. A, M. f. 7S1-7S4».

S««hU ct>rr*et* • I'MitMwm« «clMiavtic (ACÁ, V, K, Cl. S*, A, M, f. 2St*).

S 'hi t~'ipon qui- «n /o imavffgml Ja As MI J»B COMÍ t itwcionc, i MI jo

. «'•tfrvç· «1* Jutges «• «r»ug»t t ACA, t, 1M1, f. 119-750, ACA. »,

K. «. S*. A, M, f. 571-1721.

In un ültf« «rar*, IM ( «.14 iî *i íb.'ea) p«t u ions (.cjcunvt. d» I parÍ4»tiit »ni|l*s

fir«*«!, v»g<-nn KAl·IS, **fte f or*» l urn of . . ." . f. 50- î î . *) «rwitant d» l««

pr'j'»ït»a '.ont r* IM cAriffu»» d« l u* r r«, l'lnt«r#» p* l |/\«in local, ; l*

davant l* r«sttlac,ie ö«l
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'̂ĵ TJ •'•'T/T'" *': " * "•-" T* "*"•".'..« •' • i ',~,.'-w-*1«\ --ft. í -t : -.». " -T, ; %

("); assenyaladament, 1« infàmia feta « Barcelona i la

presa d* Pere Cassador (M); l'anowenada pragmàtica dels

cavall« (n)l o 1« pr»f«àtica p«r IÄ contribució a les

obre« de Perpinyà i de loses (**). Se citen ta«bé el cas

de Marc Ferrer» de qui es diu que coincideix l'interès

particular amb l'universal, que no sembla bé que la

constitució es remedies pels jutges de greuges, i que se

li reserva dret a Barcelona i a Perpinyà (8t); i el de

1 ' excusado (*°); alhora que es diu que, atès que falten

proves en els presentats per les ciutats, viles i llocs,

s'adrecen als jutges de greuges (9Í),

Després d'aquesta activitat, els braços elegeixen

persones per suplicar al »enarca que aani posar-los

reaei. ocasionalment» es pot plantejar que es presentin

«I Monarca tots els neaorials que estaven a punt

K Confirm,! l'MmuBpcià *at*a*ntBl «1 vot d*l cast* d'Alton«. ACA. 6, t13t, f.

13fv -v. »p*ndi»-.

tnftetü qu* h» é» s« r pui »«cU p*rqnè •'•atAn qu» du Camuiaar no *n t«nla I«

r'.lp« (ÉCÉ. C, 1041, f, ?«t-?SO, Me. V, K. Cl. S0, A, M, f. STÍ-SI2). Sobr*

Trrr C«:,s«dor v. 1AAA, Situïn IÓ ,-01igioa* .... Zt ix't, f,

ttimmtm qu«> j» hi é« proveït p« r <:on»t i tu< K'/, i <)u* 1* dit* pra^Mtic« na *•

, ni t,1 executi, t si»u: ha «.«U p« r no f*i« lACA, 6, 104!. f. 749-750,

AC\. V, K, Cl. I1. A. M, f. 171-STi).

Ei r«i r*v.x:« le» pr>(«Atiqu«B per 1« f ld«lit«t tela «MW pmbiat* l p« l *> rv*I

11 f*r«n (ACÁ. C. 1041, f. 749-750) .

>f ACA. 6, 1041, f. 749-750, ACA. W, M. 61. l*. A, M, f. S71-57Í.

H ACA, 45» IMI. f. lii-flt» ACA, », M. Cl, i*. A, », f. Sfl-5»I.

91 ACA. 6, 1041, f, 748-750. ACA. W, M» 61. 5*. A, M, f. 571-572. Quwia clar.

donc*, <|u« hi te signs (ivufj** qu« MO pasami pal» pruvl*urk, l e'altrv« <<IM»

»f,
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J un t »tuf n t a«b la «uplicació dels greuges de les corts

passade« ( M - : que són tres memorials, «Is qual«, segon«

parer del braç eclesiàstic, haurien de ser donat« al rei

per un« ambaixada formada pels Mateixos elegits per

apuntar el» greufea (M), després que els pro»otors hagin

demanat hora ml» tractadors per presentar el» meaorials

al rei.

A »és de denanar que en el »írar els greuges no hi

intervinguin els del consell del rei C f <) f 1 *e«tt am»*i.*

reial demana que es faci, toa consta en els exemplair fe»

« d i r t precedents) de què disposen, un« pr«_*es»ta per

haver dr presentar els ae»orials en una població fe ta do

cort, Bin*»far I*5}, per Malaltia del rei (M).

91 ACA. C, 1M1, f . «50» - 1 9 1 S'hi adh«r«iMMi ei brat ratal. i »I « i l i t ar , lot»

p#r » i t j« fl*a»h*lt»4ar*.

Pt i: aclaalAatlca sali «i bi»b« d* Vi t , l'abat 4« Pobl·l i 01 t,^yjtuJ*r d*

••rtMlwM, p»l «Hitar J«MW C*r4MM, l«rwi§«Mr Prgurr.» i P«r* C.i-.:«»di.j

i «CA, C, IMl, f . ITt*-«SO), At|u»st« »U'« iO no (. .MU, .dri» Mito 1« qiM *« I« JFI

« i« previsié 4* 1* «uplicaiié 4*1 no«MM»«it (ACÁ, e, 1M1, f . Mf, MC» )

ta pr*«é«ci* « IM dal« vfti ial« r* à« I r. mm la i·lebi·i ió du tu . « n i IM »«tat

font ( i n t , t*i , t ém conf li< t»s I f i n< n»ns, t«nyitti k«i(irv d'u/i ui -n f um 10 é«

la rotr«l«rté d» f«rciM polHvqu»^ 4*1 «n«wit . fei •! tmm «ütl**. *• iinuiMO»

/ SATLM, "fte Sil«'« Nint*t*r« in P«rli*»«ml, 1JT2-ISO? , The ling's

l in ia twrr i in Pir!l**»it, 1381-132?*, Th« Kliif t, NiMÍ*t*r» M r«rli«MMl, 1I!T-

ISfT' .

m I» «Ml J« IM »ui «t d»»udii»ei.l (»ti 1 it -d«., dt-:, étl ini',1 ém .1st* foraa!, pvi

'a! qiM> po»uí »»r , or>ï!<i"tad«, sen«* pcrjuálear cap Ur«t a r>iti(u, ni **t*blir

i« prt-< tfdent nw tu, MM *i fo» CiM« »»i«ii»n> 4»i la Mt*án il« 4«

ACÁ. fi. iMi, r, m-mv, 47»», ACA. c, 1M2, t. iTjv-sti*, ACA. n. m, n.

Ia. A, M, ff, 30« v- 307 v, Sit-lM . A me», mm áwm« «w U p« o t. »t «c »ó «• fací

«l pro«« t dl« l* «Moríale «w •• pr«»*nt«n al Ml fam, 6, IMl, f. itti.



;,'̂ ;Ŷ T«Ŵ ^̂  '• " ' ''.'•
'. " • • ' • • • • . ..,..-•- ' . . , - ' „ , , " - ' ;4

Sembla clar que 1« no con&ervació dels quadern» d«

greuges generals que (hem d« suposar) s'havien anat'fent

«n le« diverses corta del segle, «n un context en què els

mateixos estaments que tenen (i demostren) un alt interès

per a conservar determinades actuación» per escrit sen

el« qui s'exclamen del fat que no figurin inclosos en els

processos, no fa presagiar cap conclusió de tipus

iaudaten quant al desenvolupament i activitat que devia

envoltar el plantejament i la resolució dels greuges

generals. Pressions polítiques summament intenses i

conjuntur&ls, el recurs a vies alternatives (comissions,

ambaixades, altres instàncies), devien ser, basant-se

sempre en un princip' d'oportunitat, modulat

convenient«ent pel <*e rendibilitat (econo«íeo~pol ítica),

els criteris qu*» devien presidir la decisió dels

réclamants m l'hora d'optar per un camí o per un altre.

C o n c t e d

Els tractadistes m'han demanat sovint què és greuge,

què é» un greuge de cort, què queda comprès en dits

termes. El referent mental comú que trobem en els ««sujos

de defiricio que elaboren descansa, essencialment, en la

idea apriorística que el pretès greuge és una actuació

que el subjecte agent reclam* al monarca perquè considera

que »*h*n lesionat el« seu» drets (§ï).
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Iff rs»

Per m, CALLÍS, «n aliè que podrí e* considerar un

sentit aaple, «* tractaria ám qualsevol lesió d'un dret

d'altri, sigui produïda per vi« Judicial, sigui produïda

per vi« extrajudicial; o bé quan la justícia no és

servada ( Mîi entr« d'alt»*«» de més aoderns I imprecisos

Congélate A® tfrgutfg de cofi

A partir d'aquesta idea genèric« í global d'un

Perjudici que «1 subjecte no hauria de suportar perquè li

suposa un greuge, és a dir, un« càrrega m la qual no està

obligat» els tractadistes procedeixen a concretar quint

són ell trets que distingeixen aquell del que

jurídica»ent rep la deno«inarió de greuge de cort,

Si reprener, ei fil de l'aportació del jurisconsult

de Vic, el greuge de cort es configura ço» una lesió o

perjudici fet pel senyor rei o pels teus oficial»

ordinaris i delegats, sigui per un aitja judicial, sigui

per un sitja extrajudicial, en el dret de qualsevol

habitant de Catalunya; o, taabé (tot »antsnínt el

lelinae &»b la definició anterior) quan la justícia

A* ___

ÍÀtr*tr»*etítriuf .... f. 2S, n. *2.; tfliff. Mfttutt «'anterior, *) tf»fut*ás

ee* un* l«síó judicial « cutrajiklit >•! "stti tu*r4*r*f tu dm t »^ bo y junt n. i»

(Ditcurao tew*« »ubr»

N f. *»., 4'MUAtT, Usutir* 4M Ja*<IMtJ«h* .... III, p. M-tS,

tl *!«•*!• eewî Ml contra U nació AMI tel d«rr«r parla»»nt.
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no 4* servada í199)« I sen precisament «1« judicis contra

justícia que detersùnen per a BELLUGA C01) -i també per a

BERARD t1*2}- } 1* condició que un greuge sigui reparable

en cort,

Pere és que CALLIS encara dóna un altre pas, avança

i concreta «4» una construcció que «nula 1"estructura de

les categories concèntriques. Ho fa traient profit dels

girs d'estil qunn es de*ana què és un greuge, pera ara es

tracta, j«, prèpimmentt d'un greuge de cort.

Tot seguit passa a destacar-ne alguns dels trets

principals: Pròpiament, doncs, un greuge de tort é»

aquell presentat contra el rei í vis seus oficials, qu«

pot s*r resolt sense que hi calgui la intervenció d'un

tercer (l*3), j» que si hi cal A« participaria d'un tercer

lc* r \ULIS, Sztrafrmimtarítm , , , , f , 30 a. 21, UMM *n s«u*st Mpect« é« •»««<"«

. , , , I!, col. !P. em». UXIII (f, 4t3, n. li. l \*i

, gimcwnt' fcr*f« >«ibrr . . . . f. 2tv. CALLIS invoca «ei l'autorttct d» l

1 1 f» «rtfMMMB *t «ratuiCbc «IKKÍ si mtlrfx tu», em 4 c«rt d» IfiMtoé

tel i» i ftir«MC I I l Ordvntm, m ttmtuím, JfADC, 1 ,9 , IS, J f f . 4 » ? } , .1» 4W ,

ï . 9 , 1 5 , 2 (f, 4M) ]; 1 *I capital Htm good aim« mmlffictcum m» I« pràacra cart

te ••re·tMM te .}*••* tl 1 foto mim fvl*. XàK, l.t.lS.« (f. 4IT), X*9C,

1,1,11,4 « f . ISJ} ), i «I capital PrfUrr* .onfirmintus é» 1« i . . i t 4» Ptrpiny*

é» P»r» l i t I» Wirt «^ cawflMÉWt«, 1CAK. 1 ,1 ,11«» I f . Si», JC40T, 1 , 1 . 14, ï

«f ft- 4«! ] . i «1* cafltal» Vil t X V I . •** Im r««po«t»» que «'hi f «J,, te 1«

rort te Mrrrlon« tel r«-t Itarti.

101 Sj-^u/u» . . . . rub. it. f. !•!, «. 1.

lfl> f*lnv»»«for/u» ,.,, f. M, n- IS; f. Si, n. JO- M. l««p*ete « Í* MeMMiUt a

no d* !• tnt*rv«fKt« tel t«re*r, n'hui f «t pl«t «]ti>« Miter«, < "• u« tHMV

{JU*MM«0 bf»»» «ofcf» .... 9. ftv-Mli t«ntnt-lit w M«p«, f¡n« i lot. U»

»»r»pci.n», «• •!• la te«^o«»«Baló d'un v*»l·ll { tMtrfgr»*mtorti» .... I, II,

H 10 ï , n'w !»»« «b'.iMMix tHAitS (0lcc«r«> fcr«-v» i.-/-»r . . . . i,, íf- 2tv|.
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a resoldre'l, aleshores J* no «e tract* d'un greuge

-*« cort que pot «er proveït en 1« cort (IM). Una segona

característica pròpia dal greuge d« cort és quan la

instància de la causa 1 el greuge e» pot examinar

sol«aent a»b el rel i aak» els seu« oficials (10i ), i ha de

»er examinât en cort general (***).

Dintre de la tendència a delimitar el contingut del

greuge de cort» CALLIS, qu« havia estat provisor 4e

greuges i diu que la comissió que fa el monarca abraça

qu«lse%'ol co»a lo actuació, «éa b«n dit) que el rei faci

contra les constitucions o el dret, no per justícia, sinó

injusta«ent I1*1).

S'accepta per la doctrina que les actuacions del

príncep i del seu lloctinent general que són qualificades

c o« « greug€-B, en 1» aesura que no tenen superior, -.»s

poder proposar i declarar en cort» (J**),

p >/> r*a*t fr*\*m»ti luiim pnn idvndum im itnn

§*tF»gnmí»fíum .... t, 30, n, 1$}. Sefli*!* MI c«« « tall d'«»«>«i»l» iCAU.it,

t*tr»gr***turum ,,,, f. 10-31, n. i$-¿l).

CALLIS, iftrugFmvmtmràum .... f. 11, n. It. C i l « i tmaweriïi in pn»*l«iâ <ju«

f 4« *1 reí r«r« «i 1« cort tfe font »A »n *1 tr«ud« 4e«at pil« br»v««> »cl«» tenir

t »Hi tar tel i»fn» é* V»!ÍKÍ* t 4*1 Prirw ip«t à« Catalury» * yropoml d'ur*»»

»•putu «.««f (CAU.1I, t«'i^rr« «runup . . . . f. 11, », 2».

IM CALLIS, filr««r*vd(f»rju* . .., f. Si, i>. ÎO. Qu«n •> «» (rvu«« te «nrt pat *»r

»xMtMi B*f*máMMit (CAUÍS. t*trmtrti>»tortm ., . , f . Il ». II}.

197 Aâsi to «i«; **,, , vmjunf frgv im prufomittoo» §tmm*i»m »t im nomtr»

f»r atmtítím má »lar t imiumt» . . .", rttrmfruvflorH* ,,,, f, *s-«4. M. IOS.

199

444

. »; »fur««, te-**»* s.iftr». . . . . f



44S

í ¿K rora^nt. r«j«gnl^r r

La part f u« «s consider* per jud4 cada perquè «1

monarca dicta sentència refia en una causa desviant la

justícia pot »upilca-r-ne» i a Catalunya» oferir greuge

pel dit motiu. Aquesta is ï 'opinió de CALLIS» qui es baca

en el capítol de la cort de Sant Cugat [de 1419] i en la

COMISSIÓ que se* Is féu (Iwli perquè el rei quan no

sentencia justament grava i lesiona la part.

He« vist que i 'exercici de les regal ies no genera

greuge t però abusar-ne , en la »esura que esdevé una

«ctuacié contra justícia i dret, sí; ja que per»et que

ela provisor« coneguin de les queixes que se'n deriven

<"•).

Quant als dubtes que es planteja CALLÍS per saber si

se'n pot conèixer en virtut de In co»issió. trobe», d'una

banda, el cas d'un greuge fet en un« causa patrimonial

pel rei o pel seu batlle. S'arfuMttta que les causes

patrí»oniaïs »en exemptes de la cognició per part dels

oficials ordinaris de Catalunya i correspon no«és al rei

de eonèixer-ne (Ul!. A »és» res no i«pedeix que aquest

tipn« de causes de la jurisdicció leíal siguin delegades

Kvtragr***t«rJt» .... f. II.

I1C «• .. . , f. M, n. 1*1. fMM, Mtttiat-lo, •

Ditcvrua Érwv moer» . . . . p. SI*.

111 CAU.1S, txlrmgrmtftortt» .... f« •«; M v ir tu t M tinrmm r»giju t,i*gl»¿

•[tét»MmJ Ari r«i f»r# I I I .



¡v. r •-• f'ii ' TK •mn·'-Ai» jsiT"«,«* ~"-n —m f 7* 11 *"? 1«*
, f *^ ,f J» í? * •"> ' , /* * ^

í112); rabí* «1 clau invocant 1« màxiaa que toies le*

causes sén d«l«fat»lesf fins i tot aquelles la coneixença

de les quals correspon només al príncep C113).

D'una altra» e» pot plantejar greuge per la

revocacié de la eonee»síé d'un ofici, tant si é»

vitalícia ço« »i ho é» p*-r un període triennal, perquè no

es pot fer sense un» C«MS*I justa í sense co»plir uns

deterninats requisits. Així doncs, la revocació d'un

ofici concedit vitalíciaaent o per un període deterainmt

de te«ps sense una caus« just« i no cridat ni oït el

possessor» pernet la possibilitat de presentar greuge,

salvat algun cas excepcional (ll4*.

Sí es tracta d'un deute contractual (p. ex., ei preu

d*» 1« cosal que el rej no arriba m satisfer, seabla que

s*»'n pot plantejar greuge C I I S J . L'actitud també és

mfirsmtíva si es tracta de qualsevol espoliació d'algun*

pensié -reial- que faci el nonarca o algun dels seus

oficial**, aleshores rest« oberta la via del greuge de

cort per haver actuat contra const i tucion» fll*|.

C4Ltt>. lKr*gr»**ittriuf .,,, f. M, mm virtut d« t« yi««»-t¡<« «MM.ÍO 4* ¿«u**

ti tete « Tarragon« i »d.-»%«<J« « Per« a« C«»il«j«, jutgr 4« cor! , « profteit a«

la junBdi« ció te S«nt r«liu «• (.ui»oi».

1 1 1 CAU.1S, titr*tr*i»turu~ ,.., t. *4.

114 CAIL1S. g*trm§irmmtatEtm .... f. tl-

115 CAtliS. ActM¿;r«t«tiirJMii .... f. M.

44S
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É« ta»bé ua CA* explícit d* greuge de cort el

derivat de tol* aquell» deutes personal* del rei i dels

•*ti> oficial» (tlfï.

Accesi. -\went, apareix la qiiestic de «i el príncep

està oblignt a observar els compromisos (en m dir,

«»sígnación« i deute« contractual m) contret» pels seus

pred«c*s»or«, i de »i se*n pot for»«r greuge. L'opinió

doctrinal» deapré» d'un llarg exe»*3le i d'acudir «

principis que regeixen 1« succesaíó dels Monarques, es

recondueix t*mbé ací a l'obra de CALLIS, qui conclou»

tant si considere« el prince»» hereu dels seus

predecessors ('**)! ço» ai die» que no n'és succe&sort

sinó no»éa hereu en el regne (ll§)t que per totes dues

vies hi està obligat (12iJ i que ha d'observar els

contractes del« predecessors (Iïl).

És taabé procedent de presentar greuge per part dels

contellers de la vila o ciutat per la capture injusta per

part dels oficials reials d*un ciutadà ( t 2 2J,

117 Tut i «u«, i*l ««M 4l«, Misa«« «11 M *'U r*t MI i CAU.i«. C*tnurr«f*t0rJUB

.... f. tT|.

1IA CALLIS, imtr^mmtoram .... f. M letta C,,1,19; C.,3,12,14; ( . , 4 , 5 1 . 3 ) .

119 ta virtut -1« S, ,10,1,a,1 (ULLIS, ArtntfrawterJt» .... t. Mi.

128 CAU.1S. lMtr»trmtflan>m . . . . f, *7-«S, m, ÍOt- l lO.

tSl •s tea» «n t. ,13,3,If i D..Î3.8.*, 0..33.1.10 (CALLIS, Utr*tr***tat am

QUAIS, tmtf^^mmtortm .... f. f3 lelt« C, ,1,1}.
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gn ufr no a» procftdanl da r»a>

Ja sabe» vist que no é« vàlid d« presentar greuge

p* r l'exercici d« let regali«», perquè no poden causar

injurie« o danys (l21), sempre que no se n'abusi.

Se«bla, en canvi, que no es pot presentar greuge de

cort per una querella d'iniquitat de sentència ço« ara

una apel lació, perquè el rei no pot ser inic, però el

jutge si, i aleshore« ja no ens trobaríeu en el nateix

à»bi* que la recla«aeié contra la falta de justícia d'una

sentència reial, que sí qu* ad»et que se'n presenti

greuge ( IM ) ï conclou, quod re rera et «fe ifritmtf íurís,

que no e» pot presentar greuge per un dret al legat en

segona part { m 1 .

El jurisconsult % ífatà «»s pregunta fi es pot

plantejar greuge quan el príncep, que ha fet unm gra* ia,

la revoca p«r una causa justa; i ser»?e necessitar

«rgunents opina que no es pot plantejar C IM ) .

Pel que fa a la concessió graciosa per la qual

s'assigna una deter»in.md« pensió anual, ala sobre els

**«olu»*nts de 1? cort, si« «obre la lleuda de Tortosa,

sia «obre porcions del pa, el vi i la carn, i en que

s'eadevingui que un any el« e»olu»ents nuls (o »oït

minsos) Í no se'n paga 1 *a««ignacié, CALLIS argunenta que

. t*trm§nmtt»ftum .... f. St,

124 CA14.il, tmtmgmvmttn'ttim . ... f. «O, n. :00.

>IS nm . . . . f. M, ». 101.

124

44S

••ta flamant *» •! c«« d'«««« MBIMI* d'on mm. y« «c.

... ff. M, n. IMi.
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44S

no a«'n pot presentar greuge. Cal cuperar per cobrar

d'allà d'on sigui possible; parqué noaés farà possible

arribar a pres*ent*»r-ne greuge si s'aconseguía deaustra.-

qu^ hi hagué pro diner» per pagar i no es féu o que no

n'hi hagué prou p«r culpa d»l rei (ll>).

is també CALlíS qui e« planteja si PS pot formar

greuge d*una causa v e rient davant del príncep o de la

neva audiència davant dels proveïdors de greuges.

S'inclina per una decisió negativa ja que els

co«i»»ion«t« no »'han d'i»»íscir en altres afer*

aquell* que els han estat delegats C111),

IXf CUJ.lt. t*trnr»*mtontm .... ff, ••; «n »irtut «• t,t.,l,ST,

128 CAU.U. Crttv,«rmtmràm .... f. M, ». IIS (cit. C . , 5 , J . b . , J O , i . J 3 t

P . .31 .1 .M. C. . Ï .1 .1 ) .
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