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Pròleg

Ens plau de poder publicar aquest nou llibre sobre l’antic mones-
tir benedictí (actual parròquia) de Sant Pau del Camp de Barcelona. 
Aquest edifici, un dels més antics de la ciutat comtal (darreria del 
segle IX o començament del X) és una de les poques restes de l’art 
romànic que es conserven a Barcelona. Des del punt de vista artístic 
ha estat a bastament estudiat, però no es pot dir el mateix pel que 
fa a la seva història, malgrat la documentació que es conserva sobre 
l’esmentat cenobi als arxius barcelonins.

El fet d’haver viscut tota la vida al barri del Raval de Bar-
celona i molt a prop del bell i antic monestir, de pertànyer a la 
seva actual demarcació parroquial i d’haver cursat l’especialització 
d’història medieval, constituïen uns quants factors que gairebé 
m’obligaven a interessar-me per la història medieval de Sant Pau 
del Camp. L’any 2002 vàrem publicar i estudiar 94 pergamins 
d’aquest monestir, conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Ara, la generositat de la Fundació Noguera, mitjançant el seu 
director de Publicacions, el bon amic Josep Maria Sans i Travé, 
m’ha donat l’oportunitat d’editar una altra obra sobre la història 
medieval de Sant Pau, concretament des del final del segle XIII 
fins al començament del XVI. En aquesta ocasió, la documentació 
que ha servit de base a aquest treball procedeix dels registres 
de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on hi són 
conservades les còpies de totes les cartes expedides pels sobirans 
catalanoaragonesos. Durant molts anys consultàrem assíduament 
aquests registres i vàrem anar recollint, transcrivint i regestant totes 
les cartes que feien referència al monestir de Sant Pau del Camp. 
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En vàrem reunir 156, que són les que publiquem com a apèndix 
d’aquest llibre. Amb tota seguretat se’n conserven moltes més, les 
quals s’han escapat de la nostra recerca, però ens va semblar que 
aquestes 156 unitats documentals tenien suficient entitat per a 
redactar un petit estudi, i acceptàrem la invitació de la Fundació 
Noguera per a donar sortida al treball de molts anys.

No és estrany que als registres de cancelleria reial dels 
monarques catalanoaragonesos s’hi trobi documentació de Sant 
Pau del Camp. Això es deu, d’una banda, al fet que en els temps 
medievals qualsevol controvèrsia o incident transcendia a la cúria 
reial i, de l’altra, perquè els sobirans tenien les institucions reli-
gioses sota la seva protecció.

La documentació que es publica i que ha constituït la base 
per a l’estudi té un ampli marc cronològic. El document més antic 
és datat el 10 de març de 1287 i correspon al regnat d’Alfons el 
Liberal, i el darrer és del 16 de juliol de 1510 i va ser expedit per 
Ferran II el Catòlic. De tota la col·lecció documental, 17 documents 
corresponen al segle XIII; el gruix més nombrós és del segle XIV, 
al qual pertanyen 92 documents, mentre que 46 són del segle XV 
i 1 és del començament del segle XVI.

Si classifiquem aquesta documentació, atenent els regnats dels 
monarques catalanoaragonesos, ens trobem amb la següent taula:

Alfons el Liberal (1285-1291)   2 documents
Jaume II el Just (1291-1327)  34 documents
Alfons el Benigne (1327-1336)  12 documents
Pere el Cerimoniós (1336-1387)  27 documents
Joan I el Caçador, infant   2 documents
Joan I el Caçador (1387-1395), rei  19 documents
Violant de Bar  10 documents
Martí l’Humà, infant   1 document
Martí l’Humà (1395-1410), rei  12 documents
Ferran I d’Antequera (1412-1416)   1 document
Alfons el Magnànim, infant   1 document
Alfons el Magnànim (1416-1458)  15 documents
Maria de Castella, muller i lloctinent 
d’Alfons el Magnànim (1420-1458)  19 documents
Ferran II el Catòlic (1479-1516)   1 document
Total 156 documents
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Quant a la temàtica d’aquesta documentació, si tenim en 
compte que en els registres de cancelleria reial de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó hi són conservades les còpies de totes les cartes 
expedides pels sobirans catalanoaragonesos, ja es pot comprendre 
que aquests textos tenen un especial interès i són d’una varietat 
extraordinària; s’hi troba la temàtica més diversa, perquè, com ja 
hem remarcat, una gran quantitat de qüestions de la vida quoti-
diana, des de les més importants fins a les més petites transcen-
dien a la Corona. Així s’explica que a la documentació editada en 
aquesta col·lecció s’hi reflecteixin els més diversos aspectes de la 
història i de la vida del monestir benedictí de Sant Pau del Camp 
de Barcelona, durant el període de referència.

Així, doncs, podem classificar la documentació aquí editada 
en diversos blocs:

1. Documents compresos dintre de l’anomenada tuitio regia, 
és a dir, aquells que posen de manifest que el cenobi de Sant Pau 
del Camp, tant les persones a ell vinculades com el béns mobles, 
immobles i semovents, eren objecte de la protecció reial. Aquests 
documents els analitzem en el capítol primer.

2. Un altre grup de documents es podrien catalogar com 
a documents de caràcter fiscal, Demostren que, tot i que en els 
segles medievals, les institucions religioses eren exemptes del 
pagament de tributs a la Corona, tanmateix, el monestir de Sant 
Pau es veié involucrat en la fiscalitat reial. Es comprova, però, 
que els priors varen obtenir del rei —amb dificultats i a força 
d’insistència— l’exempció del pagament d’alguns tributs, com ho 
fou el de la cena. Així mateix, la Corona demanà a Sant Pau del 
Camp, en algunes ocasions, la participació en determinats tributs 
extraordinaris. Aquestes qüestions s’estudien en el capítol segon.

3. Hi ha documents que fan referència a afers relacionats amb 
el domini territorial de Sant Pau del Camp. El nostre monestir va 
arribar a acumular un patrimoni considerable a la mateixa ciutat 
de Barcelona, al denominat “territori de Barcelona”, al Baix Llo-
bregat, i a d’altres indrets més allunyats, com les comarques del 
Vallès i del Penedès; i relacionat amb aquest domini territorial cal 
considerar les autoritzacions que els reis concedien als priors per 
a dur a terme capbrevacions, la finalitat de les quals era enre-
gistrar davant d’un notari, en uns manuals denominats capbreus, 
totes les possessions i anotar també els emfiteutes, a fi i efecte 
d’assegurar la conservació dels béns del cenobi. Són estudiats en 
el tercer capítol.
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4. En aquesta col·lecció documental el lector hi trobarà moltes 
cartes dels reis referents a litigis, en els quals una de les parts 
pledejants era el prior de Sant Pau. No es gens estrany que dintre 
de la cancelleria reial hi aparegui tanta documentació d’aquesta 
mena. Recordem que, a l’edat mitjana, el jutge suprem era el rei 
i, tot i que delegava les seves funcions als jutges de la cort i als 
juristes, moltes vegades la sentència definitiva se la reservava el 
sobirà. Hem estudiat aquests documents referents a litigis d’acord 
amb diferents conceptes: segons el motiu de la disputa, segons 
l’indret on es produïa la causa i segons l’estament social al qual 
pertanyia la part que pledejava amb el monestir. Això es tracta 
en el quart capítol.

5. L’estudi dels documents que giren entorn dels problemes 
derivats de les competències entre la jurisdicció reial i la jurisdicció 
eclesiàstica constitueixen el capítol cinquè.

6. En el capítol sisè, s’analitza un nombre bastant considerable 
de cartes dels reis catalanoaragonesos dels darrers tretze anys del 
segle XIV i del primer terç del XV, relatives a la interessant qüestió 
de les provisions de càrrecs eclesiàstics. La major part corresponen 
a l’època del Cisma d’Occident (1378-1417). Fou aquest un període 
durant el qual la cristiandat es va dividir en dues obediències: 
la que seguia el papa de Roma i la que seguia el papa d’Avinyó, 
ja que tots dos es consideraven legítims. En aquesta època —de 
fet aquest procés ja s’havia iniciat des del trasllat de la seu pon-
tifícia a Avinyó al començament del segle XIV—, els pontífexs eren 
els qui havien de concedir els beneficis eclesiàstics. S’observa en 
aquests documents l’interès manifestat per alguns sobirans cata-
lanoaragonesos com Joan I, Martí l’Humà, Alfons el Magnànim 
i la seva muller i lloctinent Maria de Castella, per a obtenir el 
benefici de prior de Sant Pau o algun altre càrrec monàstic del 
mateix cenobi a favor de determinades persones que comptaven 
amb el favor reial.

7. El setè capítol es dedica a estudiar la comunitat de Sant 
Pau del Camp, a partir dels documents de cancelleria reial, els 
quals aporten notícies de les activitats desenvolupades no només 
per alguns priors sinó també per altres càrrecs monàstics, com el 
sagristà o el cambrer, i per alguns monjos.

8. Finalment, hem agrupat en un darrer capítol, el vuitè, els 
documents sobre temes diversos, entre els quals hi ha algunes 
convocatòries efectuades pels reis a alguns priors de Sant Pau per 
a tractar sobre qüestions concretes.
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No farem una anàlisi paleogràfica ni diplomàtica de la docu-
mentació que publiquem, perquè els especialistes ja hi han dedicat 
els estudis pertinents. Recordem tan sols que la lletra emprada 
en aquesta documentació és la minúscula cancelleresca catalana, 
derivada de la carolina. El que sí que volem remarcar és que, 
atès l’ampli marc cronològic que abasta la documentació, es pot 
apreciar l’evolució d’aquesta escriptura des de la darreria del se-
gle XIII fins a arribar a la lletra cortesana, pròpia del segle XV.

Quant a la llengua utilitzada, hi ha un gran domini del llatí, 
bé que, a partir del regnat de Pere el Cerimoniós, ja apareixen 
textos en català i en castellà. Per a concretar, direm que, en aques-
ta col·lecció documental, entre els 27 documents corresponents a 
Pere el Cerimoniós, n’hi ha dos en català: el 76, datat el 15 de 
març de 1385, i el 78, datat el 31 de març de 1386.1 De l’època 
de Joan I i de la seva muller Violant de Bar, en trobem sis en 
català: el 85, el 93 i el 98, tots tres del 16 de setembre de 1389, el 
105 i el 106, del 7 d’agost de 1394, i el 107, del 16 de novembre 
de 1394. En alguns casos les cartes en català són les que el rei o 
la reina adreçaven als seus representants o ambaixadors a la cort 
papal. D’aquest període, també n’hi ha tres en castellà: les que 
porten els números 84, 90 i 97, totes datades el 16 de setembre 
de 1389. Es tracta de tres cartes escrites pels reis Joan I o Vio-
lant al mestre dels hospitalers de Rodes, que en aquells anys era 
l’aragonès Juan Fernández de Heredia. Del rei Martí l’Humà, hi 
ha dues cartes en català: la 117 i la 119, datades, respectivament, 
el 29 i el 30 de març de 1409. D’Alfons el Magnànim, només hi 
ha una carta en català: la 144, del 10 de gener de 1424. I de la 
reina Maria, la seva muller i lloctinent, quatre, les que porten els 
següents números: 134, del 18 de gener de 1420; 135, del 3 de 
maig del mateix any; 153, del 25 de maig de 1443; i 154, del 21 
d’abril de 1450.

*   *  *
Només ens resta donar les gràcies a les persones que ens 

han ajudat en l’elaboració d’aquest treball: als companys del De-
partament d’Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals 
del CSIC, el meu lloc de treball, on hi hem trobat el suport humà 

1. Francisco SEVILLANO COLOM, “Apuntes sobre la cancillería de Pedro el 
Ceremonioso”, Anuario de Historia del Derecho Español, XX (1950), pp. 222-225), 
remarca que a la cancelleria de Pere el Cerimoniós ja hi ha moltes cartes en català 
i en aragonès.
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especialment en la cap del departament, la professora Maria Te-
resa Ferrer, que sempre ens ha resolt els dubtes i ens ha facilitat 
totes les notícies i dades documentals que ens podien ser d’utilitat. 
També als altres companys: la Dra. Roser Salicrú, el Dr. Manuel 
Sánchez i el Dr. Pere Verdés. Els agraeixo a tots les referències 
que m’han donat sobre el monestir de Sant Pau, com també als 
membres de la Secció de Llatí Medieval, pel seu ajut pel que fa 
als documents llatins. Volem fer una menció i un record especials 
de la companya del departament, prematurament traspassada l’any 
1997, la Dra. Regina Sáinz de la Maza (q.e.p.d.), qui, molt genero-
sament, ens va donar totes les referències que trobava sobre Sant 
Pau del Camp en les seves hores de recerca a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó. Volem fer constar també el nostre agraïment al personal 
de la biblioteca de la Institució Milà i Fontanals i de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó. No ens oblidem del director de la Institució Milà 
i Fontanals, el Dr. Lluís Calvo, qui, a més del suport humà, mai 
no ha estalviat el suport material, ja que sempre ha vetllat perquè 
el personal del centre tingui a l’abast tot el material necessari per 
a poder dur a terme els treballs de recerca: lectors de microfilm, 
ordinadors, impressores, etc.

Finalment, i molt especialment, donem les gràcies a la 
Fundació Noguera i al seu director de Publicacions, el Dr. Josep 
Maria Sans i Travé, que han fet possible que aquest llibre hagi 
pogut veure la llum, sense oblidar l’eficiència i professionalitat de 
l’empresa Pagès Editors, S L i del seu personal.

Barcelona, 29 de juny de 2008
Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau

Inici de l’“Any Paulí”

Josefina Mutgé i Vives
Institució Milà i Fontanals, CSIC. Barcelona



Introducció

Els orígens del monestir de Sant Pau del Camp són molt poc 
coneguts.1 A tall de resum, recordarem que el primer monestir de 
Sant Pau del Camp va ser fundat pel comte Guifré Borrell o Guifré 
II abans de l’any 911 però, a causa de la invasió i del saqueig de 
Barcelona efectuat l’any 985 per Almansor, el monestir fou total-
ment destruït i abandonat fins al començament del segle XII, cap 
al 1117, data en la qual els esposos Geribert Guitard i Rotlendis, 
del llinatge dels Bell-lloc, el dotaren, per tal d’establir-hi una nova 
comunitat; s’inicia així una segona etapa per a Sant Pau del Camp. 
El Dr. Antoni Pladevall constata que llavors el monestir de Sant 
Pau depenia de Sant Cugat perquè, en una butlla concedida pel 
papa Urbà II a aquest darrer monestir l’any 1098, Sant Pau consta 
com a possessió del monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès.2 
Aquest fet el corrobora encara més el document datat el 15 de 
febrer de 1120. Es tracta de la confirmació del papa Calixt II 
a Sant Cugat dels privilegis concedits pels seus antecessors en el 
pontificat, com també les propietats i els béns del cenobi, entre 
els quals hi ha comprès el monestir de Sant Pau del Camp amb 

1. Els orígens de Sant Pau del Camp i les diferents hipòtesis sobre la seva 
fundació han estat analitzades amb rigor científic pel Dr. Antoni Pladevall. Vegeu A. 
PLADEVALL, “La història [de Sant Pau del Camp]”, dins A. VIGUÉ, El monestir romànic 
de Sant Pau del Camp, Barcelona, 1974, pp. 17-64; A. PLADEVALL, J. A. ADELL I GISPERT, 
“Sant Pau del Camp”, Catalunya Romànica, XX, Barcelona, 1992, pp. 213-229 i per David 
DALMASEs, “Bibliografia sobre Sant Pau del Camp de Barcelona. Aproximació a la seva 
fundació”, Lambard. Estudis d’Art Medieval, V (Barcelona, 1989-1991), pp. 89-111.

2. A. PLADEVALL, J. A. ADELL, “Sant Pau del Camp...”, p. 214.
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l’alou que li concediren els esmentats esposos Geribert i Rotlendis.3 
És a dir, que llavors Sant Pau del Camp depenia de Sant Cugat. 
Aquesta dependència de Sant Cugat és encara confirmada per un 
altre document del 30 de desembre de 1127, segons el qual els 
prohoms de l’incipient govern municipal de Barcelona, comptant 
amb el consentiment de l’arquebisbe de Tarragona, Oleguer, posaren 
el monestir de Sant Pau sota l’autoritat de l’abat de Sant Cugat, 
anomenat Rutiland, atesa la situació d’abandó en què es troba-
va el cenobi, a causa de la negligència dels monjos precedents, 
considerats com a dilapidadors dels béns (“inutiles et dissipatores 
bonorum fuerint”).4

Malgrat que la documentació demostra que el monestir de 
Sant Pau depenia de Sant Cugat del Vallès, el Dr. Antoni Pladevall 
considera que Sant Pau no fou mai un simple priorat de Sant 
Cugat sinó que “sempre actuà amb plena autonomia, emparat, 
segurament, per la seva subjecció a la Santa Seu”. De fet, en el 
Liber censuum de l’Església romana, hi ha constància que Sant 
Pau del Camp s’havia posat sota la tutela de la Santa Seu, amb 
l’obligació de pagar-li un morabatí de cens.5 

A partir de la segona meitat del segle XII, s’inicia per a Sant 
Pau una època d’esplendor i comencen a multiplicar-se les dona-
cions dels fidels barcelonins, bé en vida, mitjançant les diferents 
formes jurídiques de les donacions inter vivos, bé després de la 
mort, mitjançant les deixes testamentàries. És llavors que es cons-
trueix l’església i es va formant el domini territorial.

3. “Monasterium Sancti Pauli extra muros Barcilone, cum alodio qui ibi obtulit 
Giribertus et uxor eius” (ACA, Cartoral de Sant Cugat, fol. 8, núm. 8. Ed. J. RIUS 
SERRA, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, III, Barcelona, 1947, p. 46, doc. núm. 
849). Cf. A. PLADEVALL, “La història...”, p. 25; A. PLADEVALL, J. A. ADELL, “Sant Pau del 
Camp...”, p. 214.

4. ACA, Cartoral de Sant Cugat, fol. 12, núm. 17. Ed. J. RIUS, Cartulario de “Sant 
Cugat”, III, pp. 83-84, núm. 891. Cf. A. PLADEVALL, “La història...”, p. 58; A. PLADEVALL, J. 
A. ADELL, “Sant Pau del Camp...”, p. 214; D. DALMASES, “Bibliografia...”, p. 99 i nota 37. 
Vegeu també J. M. FONT RIUS, “Orígenes del régimen municipal en Cataluña”, Anuario 
de Historia del Derecho Español, XVII (1946), pp. 359-361 i 310-311.

5. A. PLADEVALL, J. A. ADELL, “Sant Pau del Camp...”, p. 214. Aquesta dependència 
directa de Sant Pau respecte de la Santa Seu la confirma l’article de Paul FREEDMAN, 
“A Privilege of Pope Alexander III for Sant Pau del Camp (Barcelona)”, Archivum 
Historiae Pontificiae, 31 (1993), pp. 255-263. L’autor publica un interessant privilegi del 
papa Alexandre III, datat l’any 1165, segons el qual són confirmades al monestir de 
Sant Pau les seves possessions i la seva exempció respecte de la jurisdicció episcopal. 
A més, el document aclareix alguns aspectes relatius a la fundació del cenobi.
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En aquest llibre, deixem aquestes etapes primitives i co-
mençarem l’estudi en els darrers anys del segle XIII per acabar 
al començament del XVI, utilitzant com a base documental els 
registres de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, tal 
com hem explicat en el pròleg.





I

Privilegis i protecció reials concedits 
a Sant Pau del Camp

Alguns dels documents que publiquem posen de manifest 
que el monestir de Sant Pau del Camp —com la majoria de les 
institucions religioses a l’edat mitjana— fou objecte de l’anomenada 
tuitio, o protecció reial. Els sobirans concedien privilegis, mitjançant 
els quals posaven els monestirs, les comunitats, els seus béns i 
els seus homes sota la seva protecció. La Corona vetllava per les 
persones i pels béns dels monestirs.

La salvaguarda que la Corona exercia sobre el monestir de Sant 
Pau del Camp la comprovem ja en els primers documents de la 
col·lecció documental que publiquem a l’apèndix, els corresponents 
al regnat de Jaume II. Un d’aquests textos ens informa que el 
21 de setembre de 1293, immediatament després del traspàs del 
prior Berenguer de Solicrup, l’esmentat monarca ordenà al batlle 
de Barcelona, Guillem Olomar, que, fins a nova ordre, rebés, en 
nom del rei, totes les rendes i tots els béns del monestir, per tal 
d’evitar que, durant el temps que la dignitat de prior vaqués, es 
perdessin alguns béns del cenobi.1

Alguns documents de la col·lecció demostren que els sobirans 
catalanoaragonesos protegien el monestir de Sant Pau del Camp i 
el posaven sota el seu guiatge. Com hem dit, en aquesta protecció 
hi eren inclosos el prior, la comunitat i tots els homes i famílies 
que tenien alguna relació de dependència amb el monestir.2

1. Apèndix, doc. 5.
2. Apèndix, docs. 37, 42, 104 i 156.
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Dos dels documents de protecció són de l’època d’Alfons III de 
Catalunya i IV d’Aragó, anomenat el Benigne (1327-1336), i estan 
datats, respectivament, el 19 de gener de 1328 i el 3 de maig de 
1331,3 i corresponen al temps del prior Ramon d’Olzinelles.4 En 
aquests anys, la pena contra els qui no respectaven la protecció de 
què era objecte Sant Pau del Camp es fixava en el pagament de 500 
monedes d’or, a més de l’obligació de restituir els danys causats.

Un altre document de protecció, entre els que publiquem, 
fou expedit pel rei Joan I (1387-1395), el 10 de setembre de 
1393, a petició del prior Pere sa Illa. En aquest text queda ben 
especificat que la protecció reial comprenia també els homes i les 
famílies que depenien del monestir, els animals i les rendes. En 
l’esmentada data, la pena fixada contra els infractors era de 2.000 
florins d’or d’Aragó, a més de caure en desgràcia del rei (“iram et 
indignacionem nostram”). Els oficials reials havien de fer pregonar 
pels indrets de les respectives jurisdiccions aquesta salvaguarda 
reial de què gaudia el cenobi. I perquè ningú no pogués al·legar 
un desconeixement de la protecció, el sobirà ordenava que en 
tots els termes del monestir hi fossin erigits els penons del rei.5 
El darrer document de la col·lecció, datat el 16 de juliol de 1510, 
consisteix en la protecció que Ferran II el Catòlic va atorgar a tot 
el monestir, als seus homes i a tots els seus béns. També posà sota 
la seva salvaguarda un molí, anomenat “de Clesquerí”, amb totes 
les seves pertinences, que Sant Pau posseïa en el terme del castell 
de Cervelló. Com en els casos anteriors, els infractors incorrerien en 
la ira del rei i serien seriosament castigats, ja que haurien de pagar 
el dècuple dels danys causats i lliurar 1.000 florins d’or a l’erari 
regi. Per assegurar un públic coneixement d’aquesta protecció, el 
rei Catòlic —igual com ho havia fet Joan I— ordenava que en 
tots els dominis de Sant Pau s’hi havien de posar les insígnies 
del monarca.6

És possible que els documents de protecció expedits pel rei 
Alfons el Benigne que hem mencionat fossin una conseqüència 
d’uns assalts soferts per Sant Pau del Camp al començament del 

3. Apèndix, docs. 37 i 42.
4. Vegeu el priorologi de Sant Pau, confeccionat per A. Pladevall, a A. PLADEVALL, 

“La història...”, p. 33; A. PLADEVALL, J. A. ADELL, “Sant Pau del Camp...”, p. 215. En 
endavant, sempre que mencionem el “priorologi de Sant Pau”, ens referim a aquest, 
que apareix a les dues publicacions citades.

5. Apèndix, doc. 104.
6. Apèndix, doc. 156.
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regnat d’aquest monarca, esdevinguts a la darreria de 1327 o al 
començament de 1328, durant el priorat de Ramon d’Olzinelles. En 
els documents es parla, certament, d’un acte de bandidatge perpetrat 
en el monestir de Sant Pau del Camp. Es fa una descripció dels 
fets i es donen, fins i tot, els noms dels qui cometeren l’assalt: 
Berenguer Mujals, Bartomeu Joure, Berenguer Dalmau, Pere Ponç 
i altres còmplices. D’algun se’ns dóna informació sobre l’ofici que 
practicava. És el cas de Berenguer Dalmau, de qui es diu que era 
flassader. Tots aquests homes varen entrar, armats, en el monestir, 
proferint injúries contra el prior i els monjos i amenaçant-los de 
mort. Berenguer Mujals va robar al prior un llibre de Decretals7 i 
una espasa, que era d’un nebot del prior, i va cometre moltes altres 
malifetes. Amb motiu d’aquest atemptat, Alfons el Benigne, l’1 de 
febrer i l’11 de juliol de 1328 ordenà al jurisperit de Barcelona, 
Burguet de Sarrià, que instruís aquest cas, assistit pel veguer, i 
que trametés tot el procés a la cort, ja que la sentència definitiva 
d’una acció tan vil se la reservava el rei.8 

Un altre exemple que posa ben clarament de manifest la 
defensa per part de la Corona del monestir de Sant Pau del Camp 
ens el mostra Pere el Cerimoniós. Aquest sobirà havia prohibit 
que poguessin ser empenyorats els béns d’institucions religioses 
per una fadiga de dret, és a dir, una rebel·lia als oficials reials. 
Aquesta prohibició fou contravinguda pel veguer de Vilafranca, qui, 
cap a l’any 1342, va embargar un determinat nombre de cabres, 
ovelles i altre bestiar als monestirs de Sant Pau del Camp de 
Barcelona i al de Sant Sebastià del Penedès, amb motiu de la 
fadiga de dret causada al veguer de Vilafranca. El 2 d’octubre del 
mateix any, el rei confià l’estudi del cas al jurisperit de Barcelona 
Jaume Mateu.9

7. Les Decretals era una obra que recollia les constitucions pontifícies. Va ser 
compilada per Sant Ramon de Penyafort, per encàrrec del papa Gregori IX el 1234. 
Després s’hi varen afegir les de Bonifaci VIII (1298) i les de Climent V (1314). Tot això, 
juntament amb el Decret de Gracià constituí el Corpus Iuris Canonici.

8. Apèndix, docs. 38 i 41, datats, respectivament, l’1 de febrer i l’11 de juliol 
de 1328.

9. Apèndix, doc. 57. Els antecedents d’aquesta qüestió es troben en la legislació 
continguda a les Constitucions i altres drets de Catalunya. En el llibre VIII, tit. V de 
les esmentades Constitucions on es recull el cap. XXXIII de les Corts de Barcelona, 
convocades per Pere el Gran l’any 1283, s’hi llegeix: “Si de Hom de algun Prelat, de 
Esgleya, o de Orde, o de Baró, o de Cavaller, o de Ciutadà, o de qualque altre, algú 
se clamarà sobre algun deute, o alguna personal acció, en que diga que son adversari 
li és obligat, lo Veguer amonest per sas letras per tres amonestacions per intervalls de 
dies, segons la forma del Usatge de Barcelona, lo Senyor d’aquell deutor, o la Cort de 
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A més de la protecció que els reis atorgaven a tot el monestir, 
de forma global, també concedien guiatges individuals10 als priors 
o a determinats monjos. Per exemple, el 22 d’octubre de 1293,11 
Jaume II ordenava a tots els seus oficials que no posessin cap 
impediment a fra Berenguer Riu, llavors prior electe del cenobi, 
en el viatge que, amb consentiment del rei (“de voluntate nostri”), 
havia d’emprendre cap a Roma,12 juntament amb un acompanyant, 
cavalleries i seguici, amb la condició tan sols de no treure de la 
Corona ni cavalls, ni rossins aptes per a llaurar, ni altres mercaderies 
vedades d’exportar.13 En una altra ocasió, el 18 d’agost de 1318, el 
rei ordenà al portantveus de procurador a Catalunya i als altres 

aquell Loc, que faça pagar al dit clamant lo dit deute... o almenys... faça compliment 
de justícia, la qual cosa, si ho fa, de aquí avant lo Veguer en res no anant, mas si lo 
Senyor, o la Cort seran en fadiga de retre justícia, ... lo Veguer puxa penyorar ...axí com 
en temps del Senyor en Jacme ...rey de Aragó, Pare nostre...” Jaume II, en les Corts 
de Barcelona de l’any 1291 (cap. XIIII), va afegir una declaració al text que acabem 
de reproduir corresponent a Pere el Gran: “Que si passats vint dies no s’haurà pagat 
al querelador, que de aquí avant proceesca lo Veguer... contra lo Home o Hòmens...
sens altra citació.” I encara Jaume II féu una altra declaració (Cort de Barcelona de 
1292, cap. XXIX): “Nostra Cort o Oficial... no penyor algú, sino era deutor o fermança, 
si doncs fadiga de dret no era atrobada en la Cort” (ed. Constitucions i altres drets de 
Catalunya, Ed. Base, 1973, pp. 404-405).

10. Els guiatges eren una mena de salconduits que garantien la immunitat 
personal del concessionari.

11. Apèndix, doc. 6.
12. El motiu del viatge a Roma del prior Berenguer Riu podia haver estat el de 

fer una visita ad limina, és a dir, les visites que els abats o els priors feien a la Santa 
Seu per exposar al Papa la situació religiosa, moral o tota altra del monestir durant 
un període determinat. Aquestes visites solien comportar el pagament d’un petit subsidi 
caritatiu; s’enregistraven en els volums anomenats “obligationes et solutiones” i la seva 
periodicitat variava depenent dels llocs d’origen. Tanmateix, quan tenia lloc el viatge de 
Berenguer Riu, la Santa Seu vacava des del 4 d’abril de 1292, a causa del traspàs del 
papa Nicolau IV. El nou pontífex, Celestí V, no va ser elegit fins al 5 de juliol de 1294 
(regest Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCIII ad a. MCCCIV. 
Edidit Augustus POTTHAST, 2 vols., Graz, 1957, vol. II, pp. 1914-1915. M. Milagros CÁRCEL 
ORTÍ ha escrit diversos treballs sobre les visites ad limina, per exemple, “Visitas ad 
limina de obispos españoles anteriores al Concilio de Trento”, Estudis Castellonencs, 6 
(1994-1995), pp. 325-341; en altres articles ha tractat l’aspecte diplomàtic. Cf. també 
Johann B. SAGMÜLLER, “Die visitatio liminum ss. Apostolorum”, Theologische Quartalschrift, 
LXXXII, pp. 92-107; 

13. Pel que fa als cavalls, la Corona en controlava l’exportació, ja que aquests 
animals eren molt necessaris en temps de guerra. Vegeu sobre aquesta qüestió: Yves 
RENOUARD, “Un sujet de recherches: l’exportation de chevaux de la Péninsule Ibérique en 
France et en Angleterre”, Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Universidad de Barcelona, 
1965, pp. 571-577.

Quant a les mercaderies vedades, era prohibida l’exportació d’armes, ferro i 
material per a la construcció de vaixells, a fi d’evitar que se’n beneficiessin les nacions 
enemigues (vegeu José TRENCHS ODENA, “«De Alexandrinis». El comercio prohibido y el 
papado aviñonés en la primera mitad del siglo XIV”, I Congreso Internacional de Historia 
Mediterránea, Palma de Mallorca, 17-23 de diciembre de 1973 = Anuario de Estudios 
Medievales, 10 [1980], pp. 238-320).
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oficials reials que defensessin el prior de Sant Pau, qui, per encàrrec 
de la Seu Apostòlica, havia de viatjar per diferents indrets de la 
Corona, i, amb més motiu —remarcava el rei— perquè totes les 
persones eclesiàstiques són sota la protecció reial (“cum...ad nos 
pertineat personas religiosas et eorum bona deffendere et tueri”).14 En 
aquest cas, no podem dir qui era el prior de Sant Pau al qual es 
referia el rei. Pere Ferran no ho podia ser perquè havia mort l’1  
de febrer de 1318 i Ramon d’Olzinelles no inicià el seu mandat 
fins a l’any 1322.

Uns quants anys més tard, concretament el 19 d’agost de 1327, 
veiem que Jaume II manava al veguer de Barcelona i del Vallès 
que protegís un monjo de Sant Pau del Camp, anomenat Pere de 
Comarenalla, per tal que ningú no el perjudiqués en la percepció 
dels censos que li corresponien pel benefici que tenia a la capella 
de Sant Fruitós de Montjuïc. Altrament, actuarien contra justícia 
i contra les Constitucions Generals de Catalunya.15 

Podem oferir encara algun exemple de protecció reial al 
prior o bé a algun monjo, la finalitat de la qual era defensar-
los per haver estat víctimes d’una estafa o d’un furt. En temps 
de Jaume II, el ciutadà de Barcelona, anomenat Pere Ferrer, i la 
seva muller compraren a fra Ramon Desbosc, monjo de Sant Pau 
del Camp, un rossí bru, pel preu de 20 lliures, quantitat que es 
comprometeren a pagar dintre d’un determinat termini, segons 
constava en un document públic, validat amb el jurament de Pere 
Ferrer. Tanmateix, no compliren el tracte i, a més, es negaven a pagar 
al·legant que el deute els havia estat condonat perquè Pere Ferrer 
s’havia enrolat en la campanya per a la conquesta de Sardenya. El 
13 de febrer de 1323, Jaume II manà al veguer de Barcelona que 
obliguessin Pere Ferrer a pagar les 20 lliures, embargant-li, fins i 
tot, els béns, que devia al monjo de Sant Pau del Camp. El rei 
especificava que no era pas la seva intenció que aquells que estaven 

14. Apèndix, doc. 32.
15. Apèndix, doc. 36. Si examinem les Constitucions de les Corts de Catalunya, 

veiem que, a les Corts de Barcelona de l’any 1283, convocades pel rei Pere el Gran, en un 
dels apartats de la constitució VI, s’hi llegeix: “Promitimus etiam volumus et ordinamus, 
per nos et successores nostri quod servabimus et servari faciemus libertates et immunitates 
ecclesiis, personis ecclesiasticis, locis, rebus eorum et hominibus eorumdem et, ex certa 
sciencia, revocamus statuta, consuetudines et constituciones si qua facta sunt contra 
predicta vel eorum aliqua et quod sint casse et irrite et pro non factis penitus habite, 
salvis Constitucionibus Pacis et Treugie et Usaticis Barchinone” (Corts de Barcelona de 
1283, VI, Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, 
I-1, Madrid, 1896, p. 144).
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obligats, sota jurament —com era aquest cas—a pagar un deute 
fossin compresos en la moratòria concedida als qui participarien 
en la campanya per a la conquesta de Sardenya.16 Un altre exemple 
de protecció del rei al cenobi de Sant Pau enfront dels seus 
deutors el tenim en el cas següent: un personatge anomenat Llong 
de Canyelles, de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, devia 
una quantitat de diners al prior i convent de Sant Pau. Doncs 
bé, l’infant Joan, fill de Pere el Cerimoniós, el dia 18 d’agost de 
1385, ordenà al veguer i al sotsveguer de Barcelona i del Vallès 
que embarguessin els béns del deutor fins a atènyer la quantitat de 
diners que devia al prior de Sant Pau del Camp. Val a dir, però, 
que l’infant afegia: a fi que el prior, al seu torn, pugui pagar el 
deute que havia contret amb la cúria reial (“ut idem prior nobis 
et nostre curie possit satisfacere in debito”).17 

A la documentació publicada a l’apèndix tenim proves 
fefaents d’interès manifest d’alguns sobirans catalanoaragonesos 
a favor de Sant Pau del Camp. Ja en el segle XV, cal remarcar 
que la reina Maria de Castella —muller d’Alfons el Magnànim i 
lloctinent seva des del 1420 fins a la mort del sobirà, esdevinguda 
el 1458—, el 27 de juliol de 1439, va demanar al pontífex Euge-
ni IV, aprofitant que presidia el sínode de Basilea, que elevés a la 
categoria d’abadia l’antiquíssim priorat de Sant Pau del Camp.18 
I per assegurar-se més l’èxit de la petició —que considerava un do 
especial— també s’adreçava, demanant el mateix, als ambaixadors 
d’Alfons el Magnànim presents en aquell sínode.19 Malauradament, 
en aquell moment, malgrat l’interès demostrat, la reina Maria no 
va obtenir aquest privilegi per a Sant Pau del Camp.

16. Apèndix, doc. 35.
17. Apèndix, doc. 77. No podem dir tampoc qui era el prior de Sant Pau del 

Camp en aquest any, ja que, com veurem més endavant quan parlem de la comunitat, 
Ramon Guixà fou prior entre 1373 i 1376, bé que el tornem a trobar més tard, l’any 
1388.

18. Apèndix, doc, 151.
19. Apèndix, doc. 152. El concili de Basilea fou convocat pel papa Martí V, poc 

abans de morir, i continuat per Eugeni IV. S’inicià l’any 1431 i va concloure el 1449. Les 
principals finalitats d’aquest concili eren dur a terme la reforma de l’Església catòlica, 
resoldre el problema de l’heretgia hussita i assolir la unió de les esglésies llatina i 
grega. Aquesta darrera finalitat no es va assolir. Basilea significà la fi de l’era conciliar  
i es va començar a enfortir el poder del papat (Cf. B. LLORCA; R. GARCÍA VILLOSLADA; F. 
J. MONTALBÁN, Historia de la Iglesia Católica, vol. III: Edad Nueva, 2a ed. Madrid, 1967, 
pp. 314 i s.)



Tot i que, com a norma general, les institucions religioses 
eren exemptes del pagament de tributs a la Corona,1 els documents 
que estudiem posen de manifest que el monestir de Sant Pau, com 
d’altres, va haver de lluitar per a ser eximit d’alguns impostos com 
el de la cena i el del bovatge. Sant Pau del Camp es veié afectat 
també pels denominats impostos extraordinaris, motivats per una 
campanya militar, per un matrimoni o bé per una coronació reials 
o per algun altre esdeveniment especial. El pagament del delme o 
dècima constitueix un capítol a part, com veurem.

LA CENA

La cena era un tribut que es pagava no només a la Corona 
d’Aragó sinó també a Castella, on era conegut amb el nom de yantar. 
La cena tenia una doble vessant: hi havia la cena de presència i la 
cena d’absència. La cena de presència consistia en una quantitat 
d’aliments, o bé el seu equivalent en diners, que es donava al rei 
i a la seva comitiva quan visitaven una població i hi romanien. 
La cena d’absència era un tribut fix, que s’havia de pagar encara 
que el rei no anés a la ciutat.2

1. Vegeu el text de les Corts de Barcelona de l’any 1283, citat a la nota 15 del 
capítol I.

2. Sobre el tribut de la cena, cf. Johannes VINCKE, “Das Gastungsrecht der Aragonischen 
Krone im hohen Mittel·lter”, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, 19 (1962), pp. 161-170; E. OHLENDORF, “Zur «Cena 
in praesentia» des Königs von Aragon”, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 
Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, 21 (1963), pp. 155-161; Felipe MATEU Y 
LLOPIS, “Colecta de la cena en el reino de Valencia en 1292-1295”, Boletín de la Sociedad 

II

Fiscalitat: la tributació de Sant Pau del Camp
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A continuació indicarem els anys dels quals tenim constància 
documental del pagament de la cena pel monestir de Sant Pau 
del Camp, en el període cronològic comprès entre l’any 1287 i el 
1305, en què deixà de pagar-la gràcies, com veurem, a un privilegi 
concedit per Jaume II.

El 10 de març de 1287, Alfons el Liberal demanava al prior 
de Sant Pau del Camp la quantitat de 200 sous barcelonesos en 
concepte del tribut de la cena, els quals havia de lliurar al porter 
reial, Pere de Súria, qui actuava en nom del dispenser Bartomeu 
de Vilafranca, amb potestat d’obligar-los a pagar, embargant, si 
calia, els béns del priorat.3

Per la cena de l’any 1295, el prior de Sant Pau va pagar 
300 sous.4 Per la del 1296, en va pagar 300.5 Per la del 1297, 200 
sous.6 I per la del 1300, també en va pagar 200 sous.7

Tanmateix, algunes vegades, les quantitats que el prior de 
Sant Pau havia pagat pel tribut de la cena li eren retornades: així, 
tenim constància que l’11 d’abril de 1293 es restituïen al prior 
de Sant Pau del Camp 100 sous barcelonesos dels 300 que havia 
pagat corresponents a la cena de l’any 1293.8 Consta, així mateix, 
que el 3 d’octubre de 1294 eren reintegrats al monestir de Sant 
Pau 100 sous dels 1.000 que havia pagat per la cena.9

Les devolucions d’aquestes quantitats que el monestir de 
Sant Pau havia lliurat abans en concepte de l’impost de la cena 
condueixen a suposar que el prior es resistia a pagar aquest 
tribut. Així ho demostra el document datat el 30 de novembre 
de 1294, segons el qual Jaume II ordenava a Bertran Canyelles, 
veguer de Vilafranca i de Montblanc, que esbrinés si era cert que 
els veguers que l’havien precedit al capdavant de la vegueria no 

Castellonense de Cultura, 46/1 (1970), pp. 215-236; A. A. FOREY, “«Cena» Assessment in the 
Corona de Aragón: the Templar Evidence”, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 
Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, 27 (1973), pp. 279-288. Sobre la 
cena de presència i corresponent a l’època de Pere el Cerimoniós, es pot consultar el 
treball de Marina MIQUEL, “La cena de presència a la Corona d’Aragó a mitjan segle 
XIV”, dins Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas 
en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 1993, pp. 277-334.

3. Apèndix, doc. 1.
4. Apèndix, doc. 11.
5. Apèndix, doc. 13.
6. Apèndix, doc. 15.
7. Apèndix, doc. 18.
8. Apèndix, doc. 4.
9. Apèndix, doc. 9.
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havien fet pagar, en diner comptant, al monestir de Sant Pau el 
tribut de la cena que li corresponia per la quadra de Cantallops 
(que el cenobi posseïa a l’esmentada vegueria); en cas que això fos 
cert, ell tampoc no els la podia exigir i si alguna cosa els havia 
estat embargada per aquest motiu, els havia de ser retornada.10 El 
veguer Bertran Canyelles no va obeir aquest manament del rei; 
així ho demostra el fet que el 31 de desembre de 1295, atenent 
una nova queixa del prior de Sant Pau, el sobirà li reiterés 
aquesta ordre.11 Fos com fos, el cas és que, el 25 de febrer de 
l’any 1300, Jaume II ordenà a Berenguer d’Aguilar, membre de la 
cúria reial, que sobresegués, fins a nova ordre, el pagament del 
tribut de la cena als comanadors dels ordes militars del Temple 
i de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com també a diversos 
monestirs, entre els quals hi havia el de Sant Pau del Camp.12 
Durant l’any 1303, Jaume II continuà ocupant-se d’aquest afer. 
Com que l’abat de Sant Llorenç del Munt, els priors de Sant Pau, 
de Santa Eulàlia del Camp i de Santa Anna de Barcelona, i els 
comanadors del Temple i de l’Hospital de Sant Joan no cessaven 
d’argumentar que no estaven obligats a pagar el tribut de la cena, 
el 23 de gener de 1303, Jaume II ordenà a Ramon Toilà, jutge de 
la seva cort, que li trametés, segellada, la instrucció del procés 
que, per manament del rei, havia efectuat per a saber amb certesa 
si les institucions religiosomilitars i monàstiques havien o no de 
pagar l’esmentat tribut, ja que la resolució d’aquesta qüestió se la 
reservava el monarca.13 A més, el 27 d’octubre de 1303, Jaume II 
manava al jurisperit barceloní Bertran de Seva que convoqués el 
batlle de Barcelona i que escoltés els testimonis presentats per 
aquest batlle i pels eclesiàstics, perquè volia saber si els sobirans 
que el precediren en la Corona havien o no cobrat la cena. I 
que quan tingués tota aquesta informació la hi fes arribar.14 En 
la mateixa data, el rei ordenava a Pere Messeguer, membre de 
la cort reial i recaptador de les cenes del bisbat de Barcelona 
—tant les corresponents al rei com les corresponents a l’infant 
Jaume, primogènit i procurador de la Corona—, que, fins a nova 

10. Apèndix, doc. 10. Molt a prop de la població d’Avinyonet del Penedès hi havia 
la quadra de Cantallops, situada a banda i banda de la riera de Sant Sebastià dels Gorgs. 
Més endavant, tornarem a parlar d’aquesta quadra (vegeu nota 10 del capítol III).

11. Apèndix, doc. 12.
12. Apèndix, docs. 19 i 20.
13. Apèndix, doc. 22.
14. Apèndix, doc. 23.
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ordre, sobresegués la recaptació de les cenes de les institucions 
religioses esmentades fins que no s’haguessin acabat les enquestes 
que s’estaven duent a terme. Jaume II manava, així mateix, que es 
mantingués en vigor la pròrroga que havia concedit anteriorment, 
segons la qual prohibia que el pagament de la cena fos exigit als 
esmentats religiosos fins a la següent commemoració de la Pasqua 
de Resurrecció, que (segons el calendari perpetu) s’escaigué el dia 
29 de març de 1304.15

Tota aquesta llarga qüestió sobre el pagament de la cena pel 
monestir de Sant Pau del Camp es va acabar de forma definitiva 
gràcies al privilegi de Jaume II expedit el 27 de setembre de 1305. 
Amb aquest privilegi, aquest sobirà eximia el monestir de Sant 
Pau, en la persona del seu prior, Pere Ferrer, del pagament del 
tribut de la cena.16

EL BOVATGE

Si ens fixem amb el document número 40 de l’apèndix 
documental, veurem que es refereix a un altre dels impostos direc-
tes: el del bovatge.

Fa bastants anys, Ferran Soldevila va definir el bovatge 
com un tribut que els catalans pagaven al rei segons els béns 
semovents, mobles i immobles que cada contribuent posseïa.17 
Recentment, l’historiador Pere Orti ha estudiat molt a fons aquest 
impost.18 El professor Orti explica que el bovatge “va néixer com 
un rescat de la Pau i Treva de Déu («redemptio bovatici»), que 
tendiria primer a convertir-se en un rescat únic per regnat i, 

15. Apèndix, doc. 24. Per això tots els pagaments que Sant Pau havia de fer 
durant els anys 1304 i 1305 foren sobreseguts i cancel·lats (apèndix, docs. 27 i 28). (Cf. 
el calendari perpetu a A. CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, Milà, 
1969, p. 50).

16. Apèndix, doc. 29.
17. Ferran SOLDEVILA, “A propòsit del servei del bovatge”, Anuario de Estudios 

Medievales, 1 (1964), p. 573. 
18. P. ORTI GOST, “La primera articulación del Estado feudal en Cataluña a través 

de un impuesto: el bovaje (ss. XII-XIII)”, Hispania, LXI/209 (2001), pp. 967-997. Aquest 
historiador presenta un breu resum del citat article a P. ORTI GOST, Renda i fiscalitat 
en una ciutat medieval: Barcelona segles XII-XIV, Barcelona, 2000, pp. 574-584. Tant a 
l’article com al capítol del llibre mencionats, el lector hi trobarà tota la bibliografia sobre 
aquest tema. A més, és en curs de publicació la ponència que Pere Orti va presentar 
en el congrés celebrat a Barcelona del 31 de març al 4 d’abril de 2008 dedicat a la 
“Commemoració del VIIIè centenari del naixement de Jaume I”, titulada “Les Corts de 
Catalunya: l’impost del bovatge”.
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després, en un impost d’accessió”. Segons Orti, “El bovatge fou 
també el primer impost general a Catalunya, un impost sobre tot 
el territori, independentment que fos de jurisdicció reial, noble o 
eclesiàstica, destinat fonamentalment a finançar la guerra i que 
necessitava l’exprés consentiment de la noblesa i de l’Església, 
reunits en una assemblea”.19 Tots els qui han tractat aquest tema 
coincideixen a dir que el servei del bovatge va néixer en temps de 
Ramon Berenguer III.20 A partir del segle XIII, el bovatge era un 
impost directe de quota que gravava la riquesa semovent, moble 
i immoble de cada contribuent. La major part dels bovatges 
recaptats en el segle XIII constaven de quatre taxes diferents: 
tres que gravaven els béns mobles, immobles i les penyores; i 
una quarta que afectava o bé els béns semovents o bé les unitats 
familiars (focs).21

Jaume II i Alfons el Benigne, comprenent-ne la impopularitat, 
havien gairebé renunciat al bovatge. Jaume II, en les Corts de 
Barcelona del 1300, va aprovar la venda i la remissió del bovatge 
feta als rics hòmens, cavallers i ciutadans.22 Molts súbdits, sotmesos 
al bovatge, degueren aprofitar aquesta avinentesa per a alliberar-se 
d’un servei que els resultava onerós i desplaent. Jaume II havia 
establert, així mateix, que els homes d’Església que vivien dintre 
dels termes dels castells, dels nobles i dels ciutadans de Catalunya, 
fossin compresos en la venda o remissió del bovatge i fossin 
exempts del pagament d’aquesta prestació.23 Antoni M. Aragó va 
estudiar la col·lecta del bovatge de l’any 1327 i remarca que la base

19. P. ORTI, Renda i fiscalitat..., p. 581.
20. F. SOLDEVILA, “A propòsit...”, pp. 573-581. P. ORTI, Renda i fiscalitat en una 

ciutat medieval..., p. 577.
21. P. ORTI, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval..., p. 583. Vegeu també Tomás 

LÓPEZ PIZCUETA, “Sobre la percepción del «bovatge» en el siglo XIV: una aproximación 
al tema de la tasación directa en la Cataluña bajomedieval”, dins M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
(comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 
1993, pp. 335-347.

22. “Item laudamus, concedimus et approbamus per nos et omnes nostros, 
perpetuo, vendicionem, remissionem et diffinicionem bovatici factam richis hominibus et 
militibus et civibus ac civitatibus et villis, hominibus ac locis nostris vel ipsorum, prout 
largius et plenius... ” (Corts de Barcelona de l’any 1300, capítols XXV-XXVI, Cortes de 
los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, I, Madrid, 1896, 
pp. 176-177).

23. ACA, C, reg. 552, fols. 29r-29v (1328, maig, 16): “homines ecclesie et religiosorum 
degentes infra terminos castrorum, nobilium vel civium Cathalonie intelligantur in dicta 
vendicione et ab ipsa prestacione seu solucione bovatici sint immunes”.
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contributiva d’aquesta col·lecta no diferia gaire de la que s’havia 
fixat en temps de Pere el Gran.24 

En relació amb el monestir de Sant Pau del Camp, la qüestió 
entorn de l’impost del bovatge la plantejaren els homes que habitaven 
la casa d’Espiells, situada al Vallès, propietat del monestir de Sant 
Pau del Camp. Aquests homes, emfiteutes del monestir, es negaven a 
pagar el bovatge, tot al·legant que en el temps de la venda d’aquest 
impost, efectuada per Jaume II, ells pertanyien al cavaller Berenguer 
de Sant Vicenç, qui, per la seva condició de cavaller, estava exempt 
d’aquest tribut.25 El 12 d’abril de 1328, Alfons el Benigne ordenà 
als recaptadors del bovatge a les vegueries de Barcelona i del Vallès 
que cerquessin tota la informació necessària per tal de saber si 
aquesta al·legació era certa. En cas que fos així, ja no els haurien 
de demanar res més per aquesta imposició.26 Un mes i mig més 

24. Antoni M. ARAGÓ, “La col·lecta del bovatge del 1327”, Estudis d’Història 
Medieval (estudis dedicats a Ferran Soldevila, en ocasió del seu setanta-cinquè aniversari), 
III, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1970, pp. 41-42. 

25. La Casa d’Espiells era una “casa forta”, propietat de Sant Pau del Camp. Les 
cases fortes tenien el seu origen en les turres, documentades des del segle X i erigides per 
particulars desitjosos d’obtenir la protecció que no podien esperar rebre de les autoritats 
públiques (Manuel RIU; Manuel SEGRET, “Les «torres» o masies fortificades de la Vall de 
Lord”, dins Fortaleses, torres, guaites i castells de la Catalunya medieval, annex 3 d’Acta 
Historica et Archaeologica Mediaevalia, Barcelona, 1986, pp. 201 i s. Donem, tot seguit, 
algunes dades per a conèixer com aquesta casa es convertí en un domini de Sant Pau 
del Camp: al començament del segle XIV, Saurina, muller del cavaller Berenguer de Sant 
Vicenç i filla de Guillem d’Espiells, difunt, amb consentiment del seu espòs, vengué la 
propietat d’Espiells a Pere Marc, ciutadà de Barcelona. El 18 de febrer de 1309, Pere 
Marc, fill del Pere Marc esmentat anteriorment, vengué la casa d’Espiells a Guillem Tició, 
ciutadà de Barcelona (ACA, Monacals, pergamins, carpeta de Sant Pau del Camp, signatura 
C-9 (signatura antiga: 160 Parets). Edita: J. MUTGÉ VIVES, “La Casa d’Espiells, propietat 
del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona”, dins M. T. FERRER; J. MUTGÉ; M. RIU 
(eds.), El mas català durant l’Edat Mitjana i la Moderna, segles IX-XVIII, Barcelona, 2001, 
pp. 287-290; EADEM, Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Segles XII-XIV, Barcelona, 2002, pp. 45-240, doc. núm. 66). 
Uns cinc mesos després, el 30 de juny de 1309, la casa forta va ser adquirida per un 
canviador de Barcelona, anomenat Guillem Sabastida (ACA, Monacals, pergamins, carpeta 
de Sant Pau del Camp, signatura: C-120 (signatura antiga: 165, Spiells). Ed. J. MUTGÉ, 
“La Casa d’Espiells...”, pp. 290-292; EADEM, Pergamins..., pp. 249-251, doc. núm. 67). Pocs 
anys més tard, l’any 1314, Espiells ja havia passat a unes altres mans: els senyors del 
castell de Bell-lloc. En aquest mateix any, Simó de Bell-lloc i d’Alemany, descendent 
de Geribert —el fundador del llinatge—, va rescatar del prior i de la comunitat de 
Sant Pau del Camp la propietat del castell de Bell-lloc, del qual, a partir de llavors, 
en fou veritable senyor —no només castlà, com ho havien estat els seus antecessors— 
i, a canvi d’això, donà al cenobi de Sant Pau la Casa d’Espiells, que Simó posseïa en 
franc alou. Així fou com el monestir de Sant Pau del Camp esdevingué senyor de la 
casa forta (ACA, Monacals, pergamins, carpeta de Sant Pau del Camp, signatura: A 914 
(signatures antigues: 13; 162 Spiells). Ed. J. MUTGÉ, “La Casa d’Espiells...”, pp. 292-293; 
EADEM, Pergamins..., pp. 255-256, doc. núm. 69).

26 . Apèndix, doc. 40.
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tard, el 26 de maig del mateix any, reunits, en el carrer del Mar 
de Barcelona, Bernat Bonet, procurador de fra Ramon d’Olzinelles, 
prior de Sant Pau del Camp, Guillem Pinós, escrivà del notari 
de Barcelona, Bernat Sala, els testimonis Guillem Vila, Guerau 
Torrents i Guillem Desvall, a petició del procurador de Sant Pau, 
fou llegida per l’esmentat escrivà a Jaume Tripó, Bernat Rovira 
i Guillem de Vilaltzir, col·lectors del bovatge, la carta patent del 
rei que acabem d’esmentar per la qual es concedia l’exempció del 
bovatge als homes de la “casa forta” d’Espiells.27

Alfons el Benigne, a les Corts de Montblanc del 1333, confirmà 
l’exempció del bovatge a l’orde de l’Hospital i als seus vassalls, 
concedida per Jaume II i confirmà també l’exempció feta per  
aquest darrer monarca als rics hòmens, cavallers i ciutadans, que 
hem esmentat abans.28 

SUBSIDIS EXTRAORDINARIS

El monestir de Sant Pau del Camp també va contribuir als 
impostos extraordinaris sol·licitats per la Corona. Això ja s’observa 
des de ben aviat. Consta que l’11 de setembre de 1290, l’infant Pere, 
germà d’Alfons el Liberal, demanava al prior i al convent de Sant 
Pau del Camp alguna quantitat de numerari per tal d’afrontar les 
despeses de la Corona. Els deia que, sobre aquest afer, creguessin 
tot allò que els diria el dispenser reial, Pere Esquerit.29

27. ACA, Monacals, pergamins, carpeta de Sant Pau del Camp, signatura antiga: 
169. Ed. J. MUTGÉ, “La Casa d’Espiells...”, pp. 294-296; EADEM, Pergamins..., pp. 301-303, 
doc. 84.

28. Corts de Montblanc de 1333 (Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de 
Valencia y Principado de Cataluña, vol. I-2, Madrid, 1896, pp. 312-314).

29 . Apèndix, doc. 2. L’infant Pere (Jaume Pere) que es menciona en el document 
(1258?-després de 1296) era fill natural de Pere II de Catalunya-Aragó i d’una dama 
de la qual tan sols se sap que es deia Maria. El seu pare el féu senyor de Sogorb. Va 
participar en diverses expedicions militars, com el setge de Balaguer (1280), l’expedició 
a Sicília (1282), i una incursió a Calàbria (1283). Sembla que també fou alcaid dels 
cristians a Tremissèn. En temps de Jaume II participà en la campanya de Múrcia del 
1296 (Pròsper de BOFARULL I MASCARÓ, Los condes de Barcelona vindicados y cronología y 
genealogía de los reyes de España, II, Barcelona, 1836, p. 246; Ferran SOLDEVILA, Pere el 
Gran, primera part, Barcelona, 1995, p. 90). Pel que fa als subsidis extraordinaris, com 
un capítol dintre de la fiscalitat reial a la baixa edat mitjana, es poden consultar els 
diferents treballs del grup de recerca dirigit pel Dr. Manuel Sánchez en el Departament 
d’Estudis Medievals, de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona). Una síntesi 
general d’aquestes qüestions es pot trobar a: Manuel SÀNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de 
la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Girona-Vic, 1995.
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Sant Pau del Camp va contribuir, així mateix, al tribut anomenat 
maridatge, un tribut extraordinari, mitjançant el qual els súbdits 
col·laboraven en les despeses ocasionades pels casaments reials.30 
L’any 1380, el prior de Sant Pau del Camp s’havia compromès 
a pagar la quantitat de 40 florins d’or d’Aragó, pels homes del 
seu priorat, a fi d’ajudar a sufragar les despeses del casament de 
l’infant Joan, primogènit del rei Pere el Cerimoniós. Tanmateix, 
com que molts d’aquests homes es negaven a pagar cap florí 
per aquest motiu, el 7 d’agost de 1380, l’infant Joan, atenent la 
súplica del prior, ordenà a tots els porters reials, tant als seus 
com als del seu pare Pere el Cerimoniós, que embarguessin els 
béns dels homes del priorat fins a atènyer els 40 florins que el 
prior s’havia compromès a donar, més les despeses ocasionades 
per aquest motiu.31 

Pocs anys després, el 31 de març de 1386, Pere el Cerimoniós, 
a les acaballes del seu regnat, demanà al prior del monestir de Sant 
Pau del Camp que contribuís als grans dispendis que ocasionaria 
la celebració d’un jubileu i les corresponents festes en acció de 
gràcies a Déu per haver-li permès de regnar victoriosament durant 
cinquanta anys. Es tractava d’una gran efemèrides amb un doble 
caràcter: religiós i civil. Era previst que aquestes grans festes es 
fessin coincidir amb la solemnitat de la Pasqua de Resurrecció de 
l’any 1386, solemnitat que aquest any s’esqueia el dia 22 d’abril, 
data en la qual es complien els cinquanta anys de la coronació 
del Cerimoniós.32

30. Jordi MORELLÓ BAGET, en la seva tesi doctoral, dedica un considerable nombre 
de pàgines a l’estudi dels impostos anomenats coronatges i maridatges: Renda i deute 
públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, 2001, 
pp. 195 i s. i 218 i s. Vegeu també Esther REDONDO GARCÍA, “Negociar un maridaje en 
Cataluña: el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal”, dins M. T. 
FERRER MALLOL; J.-M. MOEGLIN; S. PÉQUIGNOT; M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds.), Negociar en la 
Edad Media / Négocier au Moyer Âge, Barcelona, 2005, pp. 165-180.

31. Apèndix, doc. 72.
32. Apèndix, doc. 78. Vegeu la narració de la coronació del rei Pere el Cerimoniós 

en la Pasqua de Resurrecció de l’any 1336 a Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de 
Aragón, libro VII, cap. XXVIII (edició d’Ángel CANELLAS LÓPEZ, vol. 3, Saragossa, 1978, 
pp. 401-404); i a la Crònica de Pere el Cerimoniós, capítol 2n, § 8, Les Quatre Grans 
Cròniques, pròlegs i notes de Ferran SOLDEVILA, Barcelona, 1971. Vegeu també l’interessant 
estudi de Manuel Sánchez Martínez sobre les demandes econòmiques fetes pel rei 
Pere el Cerimoniós per a poder fer front a les despeses ocasionades amb motiu de la 
celebració del jubileu de 1386. El treball es titula “La última ofensiva fiscal de Pedro 
el Ceremonioso: las demandas para el jubileo de 1386”, dins Aragón en la Edad Media, 
XIV-XV (Saragossa, 1999) [= Homenaje a la Profesora Carmen Orcástegui Gros], vol. II, 
pp. 1453-1469. Vull remarcar algunes de les consideracions que fa Manuel Sánchez a 
la p. 1458 del seu treball: la petició de numerari per a la celebració del jubileu s’inclou 
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EL DELME, O DÈCIMA APOSTÒLICA

En opinió de Prim Bertran —que ha dedicat alguns treballs a 
l’estudi de la dècima—, aquesta imposició fou la més significativa 
i important en el conjunt de la fiscalitat eclesiàstica, almenys dins 
l’àmbit de la Corona d’Aragó.33 La dècima era la desena part dels 
productes de la terra que els clergues, les esglésies i els monestirs 
percebien per al seu manteniment (llevat dels cistercencs, dels 
cartoixans i dels ordes militars i mendicants). L’origen d’aquesta 
exacció es troba a la darreria del segle XII amb les denominades 
decimae Saladini, destinades a subvenir la reconquesta de Terra 
Santa. Tanmateix, la primera dècima amb caràcter universal i 
obligatòria per a tota l’Església catòlica sorgí del concili de Lió 
de l’any 1274.34 

En la col·lecció documental de l’apèndix, hi trobem un 
document referit al delme o dècima.35 Per a comprendre el contingut 
d’aquest document, ens cal recordar que Pere el Cerimoniós, per a 
afrontar els ingents dispendis motivats per la guerra que sostenia 
amb Castella, obtingué del pontífex Innocenci VI la concessió del 
delme de la diòcesi de Barcelona. Així s’explica que l’any 1356 el 
prior de Sant Pau es resistís a pagar la part que li corresponia 
en la dècima, al·legant que quan aquesta fou concedida pel Sant 
Pare al rei, ell, el prior, ja havia lliurat al sobirà una quantitat de 
diners, a la restitució de la qual considerava que el rei hi estava 

dintre d’aquelles peticions que el rei podia obtenir de manera voluntària, però que 
mai no podia exigir ex debito. Si en les demandes per a una coronació o per a un 
matrimoni principesc, s’hi podia trobar algun precedent des del començament del 
segle XIV, no n’hi havia cap per a un fet tan inusitat com ho era el jubileu. Un altre 
factor a considerar —segons M. Sánchez— és que foren moltes les respostes negatives 
(pp. 1458 i s.). Finalment, el més sorprenent és la constatació, sobre proves documentals, 
que el jubileu amb motiu dels cinquanta anys de regnat de Pere el Cerimoniós mai no 
es va arribar a celebrar (pp. 1464-1466).

33. Alguns dels treballs de Prim BERTRAN ROIGÉ sobre la dècima són: “La dècima 
de la diòcesi d’Urgell, corresponent a l’any 1391”, Urgellia, 2 (1979), pp. 257-246; ÍDEM, 
“La dècima eclesiàstica del deganat de Cervera (1366)”, Miscel·lània Cerverina, 4 (1986), 
pp. 66-86; ÍDEM, “La dècima eclesiàstica del deganat de la Vall de Lord al 1407”, Cardener, 
4 (1987), pp. 25-34; “La dècima apostòlica: l’exemple d’Elna (1391)”, dins M. SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña Bajomedieval, 
Barcelona, 1993, pp. 455-486; ÍDEM, “La dècima del bisbat de Barcelona (1391-1392)”, 
Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (1994), pp. 371-498.

34. P. BERTRAN ROIGÉ, “La dècima del bisbat de Barcelona”, p. 372.
35. Apèndix, doc. 60.
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obligat, en virtut d’una clàusula del document de concessió de la 
dècima feta pel Sant Pare.36

36. En un dels treballs ja mencionats, Prim Bertran arriba a la conclusió que la 
denominada dècima apostòlica es convertí, des de l’any 1305, a causa de les concessions 
pontifícies als monarques catòlics i, en concret, al rei Jaume II, en un veritable ingrés 
ordinari del qual es beneficiaren, especialment, Pere el Cerimoniós i Joan I. En els molts 
casos analitzats, Prim Bertran ha pogut comprovar que, gairebé mai, els diners recollits 
foren destinats a la reconquesta de Terra Santa, sinó que més aviat s’utilitzaren per a 
eixugar els deutes contrets per la Corona (Prim BERTRAN ROIGÉ, “La dècima apostòlica”..., 
p. 464). Volem afegir que els dies 22-24 de maig de 2008 tingué lloc un col·loqui a la 
Casa de Velázquez (Madrid), sobre “Iglesia y fiscalidad en la Edad Media (siglos XIII-XV)”, 
coordinat per Denis Menjot (Université de Lyon II) i Manuel Sánchez Martínez (CSIC, 
Institució Milà i Fontanals). La publicació dels resultats d’aquest col·loqui contribuirà a 
conèixer molt millor aquestes qüestions.



A l’apèndix documental no hi poden pas faltar documents que 
fan referència al domini territorial de Sant Pau del Camp.

El monestir de Sant Pau del Camp, tal com s’esdevingué 
amb tots els monestirs medievals, va aplegar un important domini 
territorial. En els primers segles de la seva existència, això fou 
degut a la fe que dominava en aquella societat profundament 
cristiana. La gent volia assegurar-se la salvació de l’ànima en 
la vida futura mitjançant la donació dels seus béns —mobles o 
immobles— a esglésies o monestirs. En el transcurs dels temps, 
el domini territorial s’anà incrementant mitjançant les deixes 
testamentàries, les compravendes efectuades pel mateix monestir, 
les permutes, els empenyoraments, etc. 

Dedicarem uns paràgrafs a resumir els indrets on Sant Pau 
del Camp tenia possessions —rústiques i urbanes— entre el final del 
segle XIII i els primers anys del XVI, segons consta en els pergamins 
i en els capbreus del monestir.1

 
POSSESSIONS A L’ENTORN DEL MONESTIR

El monestir de Sant Pau posseí, des d’un bon principi, 
importants dominis al seu entorn. En efecte, des del segle XII, el 
prior de Sant Pau era senyor de diverses porcions de terra, horts, 
vinyes, camps, etc. que eren tot al voltant del cenobi. En els 

1. J. MUTGÉ VIVES, Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del Camp..., 
pp. 23-41; EADEM, “El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a la 
segona meitat del segle XV (edició d’un capbreu del 1461-1462)”, Miscel·lània de Textos 
Medievals, 8 (Barcelona, 1996), pp. 394-397.

III

El domini territorial de Sant Pau del Camp 
Les capbrevacions
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pergamins i en els capbreus es menciona moltes vegades l’“Horta 
de Sant Pau”, al davant del monestir i l’“Horta Superior”, en di-
recció a la muntanya de Montjuïc.

Les terres pròximes a Sant Pau del Camp possiblement eren 
conreades per la comunitat, tot i que no era gaire nombrosa, 
però les terres que els monjos no abastaven a treballar amb els 
seus braços eren cedides per al conreu, en els primers temps, 
mitjançant les cartes a precària, però en el segle XIII, gràcies a la 
proliferació d’establiments emfitèutics a veïns de Barcelona, a canvi 
del pagament anual de censos en morabatins. Aquests emfiteutes, 
al seu torn, sotsestablien les terres. Recordem que els segles XIII 
i XIV coincidiren amb l’època de major auge de l’emfiteusi al 
territori de Barcelona.2

Els instruments de compravenda, no tan sols els que efectuà 
el monestir sinó també els dels seus emfiteutes, i els contractes 
d’establiment emfitèutic o els sotsestabliments ens permeten de 
conèixer la ubicació, les confrontacions i, algunes vegades, fins i 
tot, l’extensió de les vinyes, els horts i els camps que Sant Pau 
posseïa, com també les característiques dels habitatges i obradors 
que tenia a la ciutat de Barcelona.

POSSESSIONS A LA CIUTAT DE BARCELONA

Les possessions a la ciutat de Barcelona, molt nombroses, 
tant rústiques com urbanes, eren: dintre la muralla de la Rambla, 
a l’indret anomenat “Códols”.3 I prop del convent de Santa 
Anna, de l’orde del Sant Sepulcre, situat a la riera anomenada, 
precisament, de Santa Anna, la qual coincidia amb l’actual carrer 
d’aquest nom.4 

 

2. Sobre l’emfiteusi, vegeu l’obra de P. BENITO I MONCLÚS, Senyoria de la terra i 
tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII), Barcelona, 2003, pp. 615-728, on el 
lector trobarà tota la bibliografia sobre aquesta qüestió.

3. Des del segle XI es donava el nom de Códols, a l’areny o riera de la Rambla, 
en el sector més pròxim al mar, prop del portal de Trenta Claus o dels Ollers. Per aquest 
portal se sortia des de l’actual carrer dels Escudellers a la Rambla (F. CARRERAS I CANDI, 
“La ciutat de Barcelona”, dins Geografia General de Catalunya, dirigida per F. Carreras 
i Candi, Barcelona, s. a., p. 306).

4. Cf. J. MUTGÉ, Pergamins..., pp. 25-26. 
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POSSESSIONS EN EL TERRITORI DE BARCELONA

El denominat territori de Barcelona s’estenia des del Llobregat 
fins al Besòs i des de la serra de Collserola fins al mar. Dins 
d’aquest territori, Sant Pau tenia dominis a la muntanya de 
Montjuïc (una part considerable de la qual pertanyia al monestir), 
i als barris de Sant Andreu de Palomar, Santa Maria de Sants, 
Santa Eulàlia de Provençana, Sant Genís dels Agudells i Sant 
Martí de Provençals.5

POSSESSIONS FORA DEL TERRITORI DE BARCELONA

Les principals possessions de Sant Pau del Camp fora del 
territori de Barcelona s’ubicaven al Pla del Llobregat (avui denominat 
el Baix Llobregat), especialment a Sant Boi de Llobregat, i també a 
les comarques del Vallès, tant al Vallès Oriental com a l’Occidental, 
i a l’Alt Penedès.

El document, datat el 29 d’octubre de 1303, publicat a 
l’apèndix, té relació amb les propietats del cenobi al Pla del 
Llobregat. Aquest document ens informa que Jaume II autoritzà 
el veguer de Barcelona i del Vallès, anomenat Guillem Citió, per 
a permutar —“malgrat l’existència d’algunes lleis en contra”— una 
porció de terra que el prior de Sant Pau posseïa al Baix Llobregat 
(no s’indica el lloc exacte), per un censal de 5 morabatins que 
el veguer havia comprat al ciutadà de Barcelona, Jaume Safont, 
precisament per a dur a terme aquesta permuta.6

Sense deixar el Pla del Llobregat, dintre la present col·lecció 
documental, trobem un altre exemple de permuta. En efecte, el 24 
de març de 1376, l’infant Martí (el que després seria el rei Martí 
l’Humà) aprovà i ratificà la permuta efectuada entre el monestir 
de Sant Pau del Camp i Francesc Clasquerí, d’una vinya d’aquest 
darrer, situada a la parròquia de Sant Vicenç dels Horts a l’indret 
anomenat Mas d’en Pau, la qual formava part de l’honor de Cervelló. 

5. Sobre els barris en què es dividia la ciutat, vegeu F. CARRERAS I CANDI, “La 
ciutat de Barcelona”..., pp. 287-292 i 334-335.

6. Apèndix, doc. 25. Es comprèn que el prior estigués interessat en aquesta permuta 
perquè al monestir li convenia més disposar de numerari que no tenir propietats rústiques 
lluny de Barcelona. Així s’expliquen també les nombroses reduccions a cens que els priors 
contracten amb els seus emfiteutes entre el final del segle XIII i el començament del XIV. 
És a dir, els priors pacten amb els emfiteutes la substitució de les parts proporcionals 
de la collita estipulades en temps anteriors per censos fixos en diner.
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Aquesta honor consistia en un alou, o propietat lliure, per la qual 
l’infant, per la ferma, cobrava el “decimum denarium pro lou” (lou 
o laudum significa ‘consentiment’ o ‘aprovació’). L’infant ratificà 
també la permuta d’una part d’un hort que Francesc Clasquerí tenia 
cedit en establiment per l’infant Martí, amb un cens de 3 sous i 
dret a cobrar el lluïsme, amb la condició que si fos designat un 
altre prior, per cessació o defunció de Ramon Guixà, s’haurien de 
donar a l’infant 110 sous dintre del termini de trenta dies.7

Al Vallès Oriental, les possessions eren a Mollet, on hi havia 
una propietat important de Sant Pau que era la casa d’Espiells, 
situada a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Era una casa 
forta, de la qual ja hem parlat.8 

Al Vallès Occidental, cal destacar les propietats de Caldes de 
Montbui. En el capítol dedicat als litigis, se’n menciona algun que 
tenia com a escenari aquest indret.

Pel que fa a l’Alt Penedès, el monestir de Sant Pau rebia 
censos de Vilafranca del Penedès. Entre els documents de l’apèndix 
n’hi ha un que es refereix a les propietats que Sant Pau tenia 
en aquesta ciutat. Segons aquest document, el dia 11 d’agost de 
1315, Jaume II ordenà al batlle de Vilafranca o al seu lloctinent 
que obligués alguns habitants de la vila a rescindir la venda que 
havien fet al prior de Sant Pau d’un censal sobre determinades 
porcions de terra, situades prop de Vilafranca, les quals els veïns 
d’aquesta localitat havien cedit en establiment a altres persones 

7. Apèndix, doc. 70. El lluïsme era la quantitat que, en cas que es produís 
una alienació, havia de cobrar el senyor eminent i els senyors mitjans. El percentatge 
que els corresponia estava reglamentat. L’any 1310, s’arribà a un arbitratge entre el rei 
Jaume II i l’arquebisbe de València segons el qual a la ciutat de Barcelona i als seus 
ravals es pagaria un setè pel domini directe i, en cas que hi hagués sotsestabliment, 
un terç d’aquest setè seria per al senyor superior. A les zones més allunyades de la 
ciutat, el lluïsme arribava a ser d’una cinquena part, amb la mateixa clàusula en cas de 
sotsestabliment, però els no ciutadans haurien de continuar pagant un terç (F. CARRERAS 
I CANDI, “Notes sobre los orígens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona”, Revista 
Jurídica de Catalunya, XVI (1910), pp. 150-153; P. J. BASSEGODA, Huerto y Viñedo de 
Barcelona. La guerra de los laudemios, Barcelona, 1971, pp. 54-57; J. R. JULIÁ VIÑAMATA, 
“La enfiteusis como factor transformador del paisaje en la Barcelona de principios del 
siglo XIV”, Universitas Tarraconensis, X (1991), p. 134; G. FELIU, “La ciutat consolidada”, 
dins Història de Barcelona, dirigida per Jaume Sobrequés i Callicó, vol. 3, Barcelona 1991, 
p. 143. Aquesta qüestió és analitzada molt a fons per P. BENITO I MONCLÚS, Senyoria de 
la terra i tinença pagesa..., pp. 615-728. Volem fer avinent aquí que en el document de 
protecció de Sant Pau, expedit per Ferran el Catòlic l’any 1510, es fa especial menció 
del “molí de Clesquerí”, situat en el terme del castell de Cervelló (vegeu més amunt 
nota 6 del capítol I).

8. Vegeu nota 25 del capítol II. Al començament del segle XIV, en el 1309, la 
casa d’Espiells era propietat de la família Marc.
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per a edificar-les. El rei obligava a desfer la compravenda per 
dos motius: l’un perquè en els instruments d’aquests contractes 
d’establiment no es féu constar que els drets reials s’havien de 
mantenir estalvis, com s’havia acostumat a fer sempre a Vilafranca; 
i l’altre perquè atesa la condició del prior de Sant Pau, no se li 
podia fer la mencionada venda, qüestions que el prior ignorava.9 
El prior que s’esmenta en aquest document havia de ser Pere 
Ferran, ja que no va morir fins a l’1 de febrer de 1318.

Sense deixar el Penedès, molt a prop de la població d’Avinyonet 
del Penedès, hi havia la quadra de Cantallops, situada a banda i 
banda de la riera de Sant Sebastià dels Gorgs.10

Podem comentar un parell de documents de l’Apèndix que 
fan referència a l’esmentada quadra. A petició del prior (Berenguer 
de Mataró, segons el priorologi de Sant Pau), el 26 de setembre 
de 1358, Pere el Cerimoniós ordenà al veguer de Vilafranca del 
Penedès que no obligués els homes de Cantallops a contribuir 
a l’edificació dels murs i estacades de Vilafranca, en primer lloc 
perquè no eren veïns d’aquesta vila i també perquè, juntament 
amb el prior, ja treballaven en la reparació de la torre i de la 
fortalesa que hi havia a la quadra en la qual, en temps de perill, 
els seus habitants es refugiaven.11

 9. Apèndix, doc. 31.
10. Ja hem parlat de la quadra de Cantallops en relació amb el tribut de la 

cena (vegeu més amunt, nota 10 del capítol II).
11. Apèndix, doc. 62. Per tal de contextualitzar aquest document, hem de tenir 

present que, el 30 de gener de 1339, Pere el Cerimoniós va concedir al municipi de 
Vilafranca la jurisdicció sobre totes les qüestions derivades de la destrucció dels murs 
vells i de la construcció de noves fortificacions i també sobre les qüestions derivades 
de la pedrera que hi havia dintre del terme. A aquesta decisió de renovar les muralles 
i d’ampliar les valls, segurament hi devia contribuir el perill de la guerra amb Castella 
(Agustí COY I COTONAT, Vilafranca del Penadés. Su historia y monumentos, Barcelona, 1909, 
pp. 78-82). Segons especifica el document, no tan sols eren els habitants de Cantallops els 
que havien de contribuir a la construcció de les muralles de Vilafranca, sinó també els 
de molts altres indrets de l’entorn com Sant Cugat d’Avinyó, Sant Sebastià de Clariana, 
Sesgueioles, Ferran, Sant Pere Molanta, l’Arboçar, Olivella, les parròquies d’Olèrdola i de 
Canyelles, de Viladellops, la parròquia de Santa Margarida de Muntanyans, la Sanabra, 
Castellet, Puigdassé, la Riba, Moja, Santa Fe de Puigdàlber, Pacs, les Cabanyes, Espitlles, 
Sant Martí.

Sembla que el veguer de Vilafranca no obeí l’ordre del rei perquè, deu anys 
després, el 3 d’octubre de 1368, Pere el Cerimoniós reiterava al veguer de Vilafranca que 
complís aquesta ordre i que deixés de molestar els homes de Cantallops sota la pena 
del pagament de 1.000 morabatins d’or a l’erari regi (apèndix, doc. 66).
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LES CAPBREVACIONS

En relació amb el domini territorial del monestir de Sant Pau, 
hem de referir-nos a les capbrevacions de béns. Per a dur-les a 
terme, el senyor eminent necessitava l’autorització del rei, i aquest 
és el motiu pel qual trobem constància d’aquestes autoritzacions 
en els registres de cancelleria reial.

Les capbrevacions consistien en els reconeixements que els 
emfiteutes feien als senyors eminents dels béns que tenien per 
aquests senyors —en el cas que estudiem, el prior de Sant Pau 
del Camp— com a prova de la subsistència dels drets dominicals. 
Aquests reconeixements es feien davant d’un notari i de testimonis 
i s’enregistraven en uns manuals denominats capbreus. Per a 
procedir a una capbrevació, calia que el senyor eminent demanés 
permís al sobirà. Si aquest aprovava la sol·licitud, ordenava als 
veguers de les circumscripcions en les quals el senyor tenia béns  
que fessin pregonar per tots els indrets de les seves respectives 
demarcacions l’obligació dels emfiteutes de manifestar tots els 
camps, vinyes, cases, delmes, censos, etc., que tenien pel senyor, 
davant del notari que s’indiqués i dintre del termini establert, sota 
la pena fixada en cas d’incompliment. També havien d’exhibir els 
instruments notarials que acreditaven les seves tinences. Quant 
a l’indret on se celebrava la inquisició, és possible que fos al 
centre de l’explotació o de l’administració del domini.12 A l’apèndix 
documental hem reunit tretze autoritzacions reials per a capbrevar, 
concedides al monestir de Sant Pau del Camp, corresponents 
als segles XIV i XV, a partir del moment en el qual el volum de 
propietats i censos que es percebia era ja considerable. El procés 
seguit sempre era el mateix: el prior de Sant Pau, per tal que els 
béns del monestir no es perdessin ni disminuïssin, demanava al 

12 . Cf. Pere BENITO I MONCLÚS, “«Hoc est breve...». L’emergència del costum 
i els orígens de la pràctica de capbrevació (segles XI-XII)”, dins M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
(comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, 
Barcelona, 1993, pp. 3-27. En aquest treball, el lector hi trobarà una detallada i ben 
documentada descripció dels orígens i del procediment d’una capbrevació. Pere 
Benito considera que els capbreus consistien en una transposició per escrit d’una 
informació obtinguda per transmissió oral. Vegeu també J. MUTGÉ, “El monestir 
de Sant Pau del Camp de Barcelona a la segona, meitat del segle XV (edició d’un 
capbreu del 1461-1462)”..., pp. 393-461. Tot i que correspon a una època posterior 
a la que estem treballant, pot ser d’utilitat la consulta de l’article de Pascual ORTEGA, 
“Una propuesta metodológica para el estudio de los capbreus en la época moderna”, dins 
M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña 
bajomedieval, Barcelona, 1993, pp. 105-131.
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rei l’autorització de capbrevar els béns del monestir. Donem, a 
continuació, una llista d’aquestes autoritzacions per a capbrevar:

Data Nom del prior Monarca Vegueria Doc. 
Apèndix

1358-06-18 No consta el nom  
(possiblement 
Berenguer de 
Mataró)

Pere el Cerimoniós Barcelona, 
Vallès,
Vilafranca P.

Núm. 61

1361-02-10 Fra Ramon Ídem
Ídem

Núm. 64

1370-05-31 No consta el 
nom

Ídem Ídem Núm. 67

1388-02-28 Fra Ramon 
Guixà

Joan I Barcelona,
Vallès

Núm. 80

1390-09-12 No consta el 
nom

Joan I Ídem Núm. 99

1397-09-12 No consta el nom 
(possiblement 
Pere sa Illa)

Martí l’Humà Ídem Núm. 108

1400-05-25 Pere sa Illa Ídem Ídem Núm. 110
1408-06-08 Joan Satrilla Ídem Ídem Núm. 113
1412-02-04 Joan Satrilla Ferran I Barcelona,

Vallès
Vilafranca P.

Núm. 120

1416-07-14 No consta el 
nom13

Alfons el Magnànim No consta14 Núm. 122

1418-02-20 Bartomeu Rubí
(prepòsit)

Ídem Barcelona,
Vallès
Igualada,
Moianès
Vilafranca P.

Núm. 123

1422-04-30 Galceran Carbó Maria, lloctinent 
d’Alfons el 
Magnànim

Barcelona,
Vallès

Núm. 143

1424-01-14 Francesc 
Banyeres 
(prepòsit)

Alfons el Magnànim Barcelona,
Vallès,
Vilafranca P.

Núm. 145

1434-01-05 No consta el 
nom15 

Maria, lloctinent No consta16 Núm. 149

13. El permís per a capbrevar no el demana cap prior en concret, sinó el conjunt 
del priorat i la sagristia de Sant Pau del Camp.

14. S’adreça a tots els oficials reials.
15. La sol·licitud per a capbrevar la formalitzen el cambrer i el sagristà del 

monestir.
16. S’adreça a tots els oficials reials del rei Alfons el Magnànim i de la seva 

muller i lloctinent, Maria de Castella.
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Una de les qüestions que es planteja Pere Benito en el seu 
estudi és que el capbreu podia tenir un caràcter defensiu per 
als tinents, però també podia presentar-se per als senyors com 
una ocasió per a modificar la pràctica consuetudinària. Aquest 
historiador no creu que el capbreu pogués haver tingut la finalitat 
de contribuir a un augment general de les rendes percebudes en 
un determinat domini, ja que el costum es considerava immutable 
en dret i tenia valor perpetu.17 La finalitat fonamental que sempre 
es menciona en totes les sol·licituds de permís per a capbrevar és 
la conservació de tots els béns del monestir i evitar la comissió de 
fraus en el pagament de censos i rendes, la qual cosa s’expressa en 
els documents de sol·licitud per a capbrevar amb frases com les 
següents: “pro conservacione reddituum et iurium dicti monasterii”;18 
“...diversos census, redditus, agraria... qui et que propter frequentem 
mutacionem earum et emphiteoticorum et alias diversas raciones seu 
causas possent de facili minuere et sui etiam monasterii ocultari...”;19 
“...ne redditus census, agrarius, partes expletorum et alia iura et 
emolumenta dicti monasterii amitti valeant seu per aliquos defraudari 
intendant...”.20

17. P. BENITO, “«Hoc est breve...”, p. 23.
18. Apèndix, doc. 99.
19. Apèndix, doc. 80.
20. Apèndix, doc. 110.



Un nombre considerable dels documents publicats a l’apèndix 
es refereix a litigis, en els quals una de les parts pledejants era 
el prior de Sant Pau del Camp.

Abans de comentar aquests litigis, hem de dir unes paraules 
introductòries sobre el funcionament de la justícia a l’edat mitjana.1 
En els segles medievals no existia una jerarquia judicial. Hi havia 
jutges de diferents categories, però sense una gradació definida. 
El rei era el jutge suprem, ja que el seu poder procedia de Déu. 
Posseïa el màxim poder d’indult, sense limitació de cap mena ni 
obligació de retre comptes a ningú. Després del rei venien els seus 
delegats. Però, com podrem veure, determinades sentències se les 
reservava ell. Les persones podien acudir al jutge suprem no tan sols 
quan s’iniciava una causa, sinó que fins i tot si estava en tràmit, 
les parts pledejants, de mutu acord, o a instància d’una d’elles, 
podien demanar que fos jutjada pel rei o el mateix rei, treure-
la del jutge que la instruïa i sotmetre-la al seu reial dictamen.2 
En els primers segles de l’edat mitjana, els judicis eren presidits 
pel rei, voltat de la seva cort. En primer lloc parlava l’acusador 
i a continuació l’acusat. Després que les parts litigants s’havien 
retirat, el rei deliberava amb els membres de la seva cort que 
assistien al judici i el resultat de la deliberació es promulgava en 
forma de sentència.3 És evident, però, que el rei no podia exercir 

1. Cf. Andrés GIMÉNEZ SOLER, “El poder judicial en la Corona de Aragón”, Memorias 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, VIII (1901), pp. 87-112. Citem les 
pàgines de l’extret.

2. A. GIMÉNEZ SOLER, “El poder judicial...”, pp. 42-43.
3. ÍDEM, Ibidem, p. 43.

IV

Litigis del monestir de Sant Pau del Camp
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personalment la suprema autoritat en l’administració de justícia, 
per tant, progressivament, es veié obligat a delegar en el veguer o 
en el batlle, una de les funcions dels quals (especialment en el cas 
del veguer) era l’administració de justícia.4 A partir del segle XIII 

i, com a conseqüència de la recepció del dret romà, el sistema 
judicial es va complicar i els jutges de la cúria reial varen cedir 
el seu lloc als juristes. Fou Pere el Cerimoniós qui convertí la 
cúria en un autèntic tribunal de justícia el qual havia d’examinar 
i decidir les causes sotmeses al rei.5 Com veurem, algunes vegades, 
el rei encarregava al jutge la resolució del litigi, mentre que en 
d’altres la funció del jutge consistia només a instruir el cas i el 
rei es reservava la sentència.

Quan una de les parts pledejants no estava d’acord amb 
la sentència, presentava una apel·lació. En aquests casos, el rei 
confiava la causa a un altre jutge o la resolia ell.

Comentarem els litigis que apareixen en els documents estudiats 
i els agruparem per diferents conceptes.

LITIGIS PER MOTIUS PERSONALS DE PRIORS O DE MONJOS

Alguns litigis es produïen per conflictes, diguem-ne “menors”, 
de la vida quotidiana del monestir. Per exemple, el 15 d’octubre de 
1299, el prior de Sant Pau, Berenguer Riu, es va queixar a Jaume II 
perquè un ciutadà de Barcelona, anomenat Bernat Sabater, que 
exercia l’ofici de canviador, havia tancat un carrer de la ciutat pel 
qual passaven el prior i els homes del monestir per anar a les 
possessions que el cenobi tenia a la muntanya de Montjuïc. El rei 
confià aquesta causa al doctor en lleis i jutge de la cort, Nadal Rainer.6 
Un altre cas curiós és el litigi que el prior de Sant Pau mantenia 

4. A. GIMÉNEZ SOLER, “El poder judicial...”, pp. 70-73; Jesús LALINDE ABADÍA, La 
jurisdicción real inferior en Cataluña (“corts, veguers, batlles”), Barcelona, 1966, pp. 93-
153.

5. A. GIMÉNEZ SOLER, “El poder judicial...”, pp. 43-45.
6. Apèndix, doc. 17. Els canviadors pertanyien a l’anomenada “mà mitjana” de 

la societat barcelonina, integrada per homes de menys posició social que aquells que 
formaven la mà major, però de bona situació econòmica (C. BATLLE, “Estudi històric: el 
«Llibre del Consell» font de coneixement del municipi i de la societat de Barcelona del 
segle XIV”, dins C. BATLLE GALLART; M. T. FERRER MALLOL; M. C. MAÑÉ MAS; J. MUTGÉ VIVES; 
S. RIERA VIADER; M. ROVIRA SOLÀ, El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona. Segle 
XIV: Les eleccions municipals, Barcelona, 2007, pp. 31-33. En endavant citarem aquesta 
obra col·lectiva de la següent forma, El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona). 
EADEM, “La Barcelona de la Baixa Edat Mitjana”, dins Història de Barcelona, dirigida 
per A. Duran i Sanpere, I, Barcelona, 1975, pp. 327, 335).
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amb alguns jueus barcelonins, que vivien prop del mur vell de la 
ciutat, i llençaven les escombraries a un alou del monestir. Fou 
Pere de Clasquerí el jurisperit de Barcelona a qui Jaume II confià 
la solució d’aquest cas el 8 de desembre de 1310, tot ordenant 
al batlle general de Catalunya i al batlle de Barcelona que fessin 
tot allò que els manés el jurisperit.7 El veguer i el batlle eren els 
oficials que tenien poder executor en la justícia. En aquest cas, 
la intervenció del batlle s’explica perquè era el funcionari al qual 
se li atribuïen competències sobre les minories ètniques.8

L’adquisició que, cap als anys 1368-1369, el ciutadà de 
Barcelona, anomenat Jaume Safont, féu al prior de Sant Pau del 
Camp d’unes cases a la ciutat comtal es convertí en un conflicte 
que s’havia de resoldre. Es tractava de dues cases contigües amb 
les seves pertinences, situades prop de la plaça de l’Oli;9 el monestir 
de Sant Pau posseïa aquestes cases per donació del monjo de 
Sant Pau, anomenat Simó Sacanal. Per aquests habitatges, Jaume 
Safont va pagar 4 sous barcelonesos lliures de lluïsme al prior 
Berenguer de Sant Esteve per a invertir-los en l’adquisició de rendes 
alodials destinades al monestir de Sant Pau. Tanmateix —segons es 
llegeix en el document—, el prior Berenguer fou designat abat del 
monestir de Santa Maria d’Arles, al Vallespir (Pirineus Orientals) 
i, quan es va traslladar a aquell indret, es va endur els 4 sous i 
els va gastar en allò que li va semblar, mentre que el nou prior 
de Sant Pau reclamava a Safont aquests 4 sous, dels quals, per 
sort, aquest darrer en conservava l’àpoca corresponent. Per tal de 
solucionar l’afer, a petició de Jaume Safont, Pere el Cerimoniós, el 
24 d’octubre de 1370, ordenà al veguer del Rosselló que obligués 
l’abat del monestir d’Arles a fer justícia a Safont, bé embargant 
censos, drets o fruits que l’abat tenia a la vegueria del Rosselló, 
bé d’alguna altra manera.10

 7. Apèndix, doc. 30. Vegeu la ubicació del call jueu de Barcelona a Jaume RIERA 
I SANS, “La sinagoga major dels jueus de Barcelona en la tradició documental”, Estudis 
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XX (Barcelona, 2002), pp. 7-73. Jaume 
Riera ha publicat altres treballs sobre els jueus de Barcelona i de Catalunya.

 8. J. LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña..., p. 147.
 9. Com indica el seu nom, la plaça de l’Oli era el lloc de Barcelona destinat a 

la compravenda de l’oli. El carrer de l’Oli conduïa a aquesta plaça (cf. Andreu Avel·lí PI 
I ARIMON, Barcelona antigua y moderna, vol. I, Barcelona, 1854, p. 266; Víctor BALAGUER, 
Las calles de Barcelona, vol. I, Barcelona, 1865, p. 384).

10. Apèndix, doc. 69. Si consultem l’abaciologi de Santa Maria d’Arles, confeccionat 
per Pere Ponsich (dins Catalunya Romànica, vol. XXV, Barcelona, 1996, p. 69), observem 
que, entre els anys 1369 i 1371, l’abat de Santa Maria d’Arles era Berenguer III.
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Hi hagué litigis que es produïren a causa de deutes contrets 
pel monestir. Per exemple, el prior de Sant Pau devia a Pascasi 
Llorenç, mestre en arts i medicina, una part del salari que li 
devien, és a dir, 18 lliures i 7 sous barcelonesos, segurament pels 
serveis que havia prestat al convent. Com que el rei Martí l’Humà 
hagué de marxar de Barcelona, el 19 de setembre de 1397, confià 
a Mateu Desquer, llicenciat en decrets de la ciutat, la resolució 
d’aquesta qüestió.11

Dos documents ens parlen de litigis sorgits a conseqüència 
de robatoris perpetrats al prior o a algun monjo de Sant Pau. El 
primer d’aquests correspon a l’any 1318: Jaume Ferran, ciutadà de 
Barcelona, sostragué diverses quantitats de diners al cenobi i el 
prior intentava posar-se d’acord amb Jaume Ferran pel que fa a la 
restitució dels béns i al pagament de les penes corresponents. El 
28 d’agost del mateix any, Jaume II confia la qüestió al jurisperit 
de la cort Bernat Sabadia i ordena que faci la restitució segons el 
que disposin les Constitucions de Catalunya.12 En una altra ocasió, 
va ser Berenguer Cabanyals, el monjo de Sant Pau a qui fou robat 
un esclau turc, anomenat Berenguer el qual havia estat adquirit 
legalment per Cabanyals, segons constava en document públic. El 
prior del monestir de Sant Pere de Casserres retenia injustament 
l’esclau i es resistia a retornar-lo al monjo de Sant Pau. El 18 de 
juny de 1365, Pere el Cerimoniós va manar al veguer d’Osona que 
resolgués aquest afer amb justícia.13

Dintre d’aquest grup de litigis per greuges a persones 
determinades, hi podem incloure els plets existents entre Antoni 
Vengut, monjo del monestir de Sant Pau, i algunes persones 
que pretenien tenir drets sobre l’herència del seu difunt pare. El 
monjo Antoni Vengut era fill i hereu del cirurgià de Barcelona 
del mateix nom. El 22 de setembre de 1450, la reina Maria de 
Castella, lloctinent d’Alfons el Magnànim, confià aquesta causa a 
Bertran Miquel, professor en lleis de Barcelona.14

11. Apèndix, doc. 109. Cf. D. GIRONA LLAGOSTERA, Itinerari del rey En Martí (1396-
1410), Barcelona, 1916, pp. 10 i 20-21. Segons l’Itinerari, el rei Martí va romandre a 
Sant Feliu de Llobregat fins al 9 de setembre de 1397. 

12. Apèndix, doc. 33.
13. Apèndix, doc. 65. 
14. Apèndix, doc. 155.
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LITIGIS EN DEFENSA DELS BÉNS I DRETS DEL MONESTIR

La majoria dels plets sostinguts pels priors de Sant Pau del 
Camp tenien com a objecte la defensa dels drets i béns patrimonials 
del monestir. Algunes vegades, els priors havien de defensar els 
dominis que el monestir tenia a la mateixa ciutat de Barcelona 
i algunes altres, els que el cenobi posseïa lluny de la ciutat, en 
altres comarques: el denominat patrimoni espars.

Pel que fa als drets que el monestir tenia a la ciutat de 
Barcelona, hem de referir-nos a quatre documents sobre una 
qüestió que es produí cap a mitjan segle XIV, en temps de Pere 
el Cerimoniós, concretament durant els anys 1339 i 1340. La 
causa fou un permís que el rei havia concedit al cenobi de Sant 
Pau del Camp, en la persona del prior fra Ramon —qui dirigí 
el priorat entre 1338 y 1347—, de construir un forn de pa a la 
ciutat, al carrer d’En Robador (carrer encara existent avui, entre 
els actuals carrers de l’Hospital i de Sant Pau, prop de l’església 
de Sant Agustí), o en un altre indret (“in vico vocato Robador aut 
in alio loco”).15 Per entendre aquesta qüestió, hem de recordar que 
els forns de pa constituïen el segon dels monopolis feudals de la 
ciutat de Barcelona que la Corona controlava.16 Aquest monopoli 
consistia en la concessió reial de construir un forn a la ciutat. En 
el segle XIII s’observa una gran proliferació de forns. Tanmateix, la 
concessió de permisos per a instal·lar forns anava acompanyada de 
la delimitació d’una zona dins la qual no es podia construir cap 
més forn, però ni els mateixos reis respectaven aquesta condició i 
concedien diversos permisos, la qual cosa donava lloc a sovintejats 
conflictes. Les famílies adinerades, els ciutadans honrats i les 
institucions eclesiàstiques tenien sota el seu control els forns de 
la ciutat.17 Es donà la circumstància que el permís de construir 
un forn que Pere el Cerimoniós va concedir al prior de Sant Pau 
del Camp afectava els límits del forn de Guillem Durfort.18 Així 

15. Apèndix, doc. 51. Sobre aquesta mateixa qüestió tracten també els docs. 52, 
53, 54 i 55. Els documents no ens diuen de què era aquest forn, però, amb tota 
seguretat, podem dir que es tractava d’un forn per a coure pa, perquè afectava els 
límits del forn de pa d’en Durfort i els qui protestaren per aquesta concessió tenien 
forns de pa a la ciutat.

16. Vegeu-ne el documentat i elaborat estudi que en fa Pere ORTI GOST, Renda i 
fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XIV i XV..., pp. 201-244.

17. ÍDEM, Ibidem.
18. Apèndix, doc. 51. P. ORTI, Renda i fiscalitat..., pp. 227 i s.: Pere el Gran 

concedí a Guillem Durfort el permís per a construir un forn a Barcelona. Durfort havia 
participat en l’administració reial, especialment en la financera, i fou un dels principals 



46 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

s’explica que aquella concessió portés com a conseqüència la 
protesta i l’oposició d’alguns veïns de Barcelona, pertanyents al 
grup dels ciutadans honrats: Jaume Calbet, Jaume de Montjuïc, 
Bernat Satorra, Ramon Pallarès, hereu de Guillem Desplà, Ramon 
Botella, Bonanat Reig, Martí Sapujada, i d’altres.19 D’avant d’això, 
el 23 de novembre de 1339, Pere el Cerimoniós manà al jurisperit 
Bernat de Montjuïc que convoqués les parts implicades, que 
examinés els privilegis i les concessions i també l’indret on el prior 
de Sant Pau volia construir el nou forn, i que tota la instrucció 
la hi trametés a la seva cort per tal de fer allò que fos just.20 
Transcorregudes tres setmanes, el 13 de desembre de 1339, el rei 
tornava a manar a Bernat de Montjuïc que instruís la qüestió. 
Allò que calia saber era si el prior podia o no construir un forn.21 
Tres dies després, el 16 de desembre de 1339, Pere el Cerimoniós 
canvià d’opinió i ordenà a Bernat de Montjuïc i als altres jutges 
que sobreseguessin, fins que ell fos a Barcelona, el litigi entre el 
prior de Sant Pau, d’una banda, i Jaume Calbet, conseller reial i 
Ramon Botella, draper i ciutadà de Barcelona, d’una altra, sobre 
el forn que el prior volia construir. El sobirà deia que ell i els 
seus consellers estudiarien la qüestió.22 Tanmateix, el 20 de gener 
de 1340, el Cerimoniós s’inhibia de l’afer i, a petició de Jaume 
Calbet i de Jaume de Montjuïc, ordenava als juristes Bernat de 
Montjuïc i Bernat Llobet que observessin l’indret sobre el terreny i 

prestadors del monarca. Pere Orti es refereix a altres historiadors que tracten d’aquest 
personatge com ara: S. P. BENSCH, Barcelona and his rulers, 1096-1291, Cambridge, 1996, 
pp. 209-220 i T. N. BISSON, Fiscal Accounts of Catalonia under the early count-kings (1151-
1213), I, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1984, pp. 120, 148-150, 242. Pensem que fou 
aquest mateix Guillem Durfort qui tingué un paper destacat a Barcelona, ja que fou 
elegit jurat del Consell de Cent en els anys 1310, 1312 i 1321 [cf. El “Llibre del Consell” 
de la ciutat de Barcelona, pp. 381-383 (doc. 23), 385-387 (doc. 29) i 410-412 (doc. 71)]. 
Més notícies sobre la família Durfort a: C. BATLLE GALLART, “Una casa barcelonesa: la 
dels Durfort”, dins La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XV. Actas del Coloquio 
celebrado en La Rábida-Sevilla, 1981, Madrid, 1985, pp. 1347-1360.

19. Apèndix, doc. 51. Es tracta de persones notables de la ciutat, algunes de les 
quals, fins i tot, ocupaven càrrecs municipals (cf. C. BATLLE, “Estudi històric: El «Llibre 
del Consell», font de coneixement...”, pp. 31 i s.; EADEM, “La Barcelona de la Baixa Edat 
Mitjana”, cit., pp. 327, 335). Jaume Calbet era doctor en lleis i conseller reial, Jaume de 
Montjuïc era un famós jurista. Quant a Ramon Pallarès i Ramon Botella eren cunyats i, 
per part de les respectives mullers, les germanes Sibil·la i Constança d’Olivera, estaven 
emparentats amb la important família dels Gualbes (C. BATLLE GALLART, “Evolució d’una 
família de la Barcelona medieval: els Gualbes del segle XIV”, dins, El “Llibre del Consell” 
de la ciutat de Barcelona..., p. 54; M. T. FERRER MALLOL, “Altres famílies i membres de 
l’oligarquia barcelonina”, dins El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., p. 299).

20. Apèndix, doc. 51.
21. Apèndix, doc. 52.
22. Apèndix, doc. 53.
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que examinessin els documents i decidissin amb justícia.23 I el 17 
d’abril de 1340 reiterava a Bernat de Montjuïc que procedís sobre 
aquesta qüestió, malgrat les cartes que li havia tramès en les quals 
li ordenava de sobreseure l’afer.24 No podem dir com va acabar 
aquesta qüestió perquè, fins ara, no n’hem trobat més documents. 
Esperem algun dia poder esbrinar el final, tanmateix, constitueix 
un bon exemple d’un litigi, la sentència del qual tan aviat se la 
reservava el rei com la posava a les mans dels juristes.

En canvi, tenim constància d’una demanda judicial contra el 
prior a causa d’un hort situat prop del monestir, a l’anomenada 
“Horta de Sant Pau”. Aquesta demanda va ser presentada pel 
jurisperit Pere Rosset i per la seva muller Margarida, veïns de 
Barcelona, i fou motivada pel fet que el prior de Sant Pau els 
havia desposseït de quatre quintars d’un hort, el domini útil dels 
quals el tenia Pere Terreny, a canvi del pagament d’un cens als 
esmentats esposos. Per a solucionar això, el 15 d’abril de 1337, 
Pere el Cerimoniós encarregà la instrucció d’aquesta demanda 
judicial a l’home de lleis de Barcelona Francesc Ermengol.25

 
LITIGIS ORIGINATS EN EL PATRIMONI ESPARS DEL MONESTIR

Paral·lelament a aquests litigis, la causa dels quals es trobava 
a la mateixa ciutat, n’hi havia uns altres que es produïen, com 
hem dit, en els dominis que Sant Pau del Camp tenia fora, a 
l’anomenat territori de Barcelona i en altres llocs.

Comencem pels indrets més propers al cenobi. Per exemple, el 
prior de Sant Pau tingué un conflicte amb el ciutadà de Barcelona, 
anomenat Jaume Pellicer, a causa del domini útil que aquest tenia 
d’una propietat situada a la muntanya de Montjuïc, prop de la 
capella de Sant Fruitós. Burguet de Sarrià fou el jurisperit a qui 
el rei Alfons el Benigne confià el cas el 5 de febrer de 1328.26

23. Apèndix, doc. 54.
24. Apèndix, doc. 55.
25. Apèndix, doc. 50.
26. Apèndix, doc. 39. Jaume Pellicer fou una personalitat destacada a Barcelona 

entre els anys 1312 i 1345. Se’l troba ocupant diferents càrrecs municipals: jurat del 
Consell de Cent, membre del consell reduït, anomenat Consell de Vint-i-Cinc. També 
fou membre de la dotzena de prohoms que elegien els consellers de Barcelona, en la 
festivitat de Sant Andreu (30 de novembre) dels anys 1318, 1323 i 1326. En aquest 
darrer any fou tallador de l’impost general, i el 1332, “determinador” de les qüestions 
dels impostos (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., docs. núms. 29, 44, 
49, 56, 64, 71, 76, 80, 100, 104, 99, 113, 122, 127, 137, 144, 155, 165, 170).
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Tal com hem comentat més amunt, el monestir de Sant Pau 
del Camp tenia un domini a la comarca del Vallès Oriental. Es 
tracta de la casa forta d’Espiells. Ja hem parlat d’aquesta casa 
forta. El fet que ara comentarem és que Jaume de Ribaforta, 
de la parròquia de Sant Esteve de Parets, prenia l’aigua dels 
molins de la casa d’Espiells (el document diu exactament “racione 
et occasione quorumdam iniuriarum, novitatum, dampnorum et 
impedimenti aque... molendinorum domus de Spiellis...”). I per un 
ajut que el monestir havia prestat a l’esmentat Jaume, aquest 
havia de conduir l’aigua cap a la casa d’Espiells. Naturalment, això 
donà lloc a un litigi. El rei Jaume II, el 22 d’octubre de 1322, 
confià aquesta qüestió, per tal que la solucionés, al jurisperit de 
Barcelona Bertran de Seva.27 

Una altra controvèrsia que afectà el domini espars de Sant 
Pau és aquella de la qual ens parlen tres documents de l’apèndix 
documental, corresponents als anys 1332 i 1333.28 No se’ns 
explica el motiu del plet, però el que sí que queda clar és que 
hi eren implicats els homes de la vila de Caldes de Montbui. Hi 
ha constància documental que el monestir de Sant Pau, des del 
segle XII, tenia dominis en aquest indret del Vallès Occidental.29 
Fra Ramon d’Olzinelles, prior de Sant Pau del Camp, Berenguer 
de Sentmenat, canonge de la Seu de Barcelona, i Bernat Bonet, 
procurador i sagristà de Sant Cugat del Vallès, van recórrer la 
sentència dictada pel jutge de la cort reial, Guillem Mora, en el 
litigi entre el procurador fiscal del rei i el síndic de la vila de 
Caldes de Montbui. Alfons el Benigne, el 13 d’abril de 1332, confià 
aquest recurs al jurisperit de Barcelona, Jaume Mateu.30 Un any 
després, l’1 d’abril de 1333, Alfons el Benigne manava a Ramon 
Vinader, professor en lleis, i a Jaume de Montjuïc, jurisperit de 
Barcelona, que en la instrucció de l’apel·lació esmentada, confiada 
a Jaume Mateu, defensessin la part dels homes de Caldes.31 Dos 

27. Apèndix, doc. 34. Sobre la casa forta d’Espiells, vegeu J. MUTGÉ, “La Casa 
d’Espiells, propietat del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona...”, pp. 279-296. 
I també més amunt, notes 25 del capítol II i 8 del capítol III.

28. Apèndix, docs. 45, 47 i 48.
29. Cf. J. MUTGÉ, Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del Camp..., 

pp. 33 i s.
30. Apèndix, doc. 45. Sobre el canonge de la Seu, Berenguer de Sentmenat, 

vegeu J. BAUCELLS I REIG, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos 
XIII y XIV (1200-1344) (4 vols., Barcelona, 2004-2007), vol. III, p. 2024.

31. Apèndix, doc. 47.
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dies més tard, el 3 d’abril de 1333, el rei Benigne s’adreçava una 
altra vegada al jurisperit Jaume Mateu i li deia que no dictés 
cap sentència al recurs presentat per Berenguer de Sentmenat, 
Ramon d’Olzinelles i Bernat Bonet, ja que la decisió final se la 
reservava el rei.32

Un altre plet que es troba en aquesta documentació tingué 
l’origen en el fet que el batlle del castell de Terrassola havia causat 
algun greuge a Pere Cros, prepòsit del monestir de Sant Pau del 
Camp, i a alguns dels seus homes. A petició del prepòsit, el 3 de 
febrer de 1388, el rei Joan I, tal com es feia habitualment, manà 
a Ramon de Forama, batlle del castell que, dintre dels quatre dies 
següents a la recepció de la missiva, acudís a presència reial, per a 
respondre a la demanda del prepòsit. En cas que no es presentés 
al judici, seria el rei qui actuaria segons justícia.33

Tot seguit, analitzarem els litigis segons l’estament al qual 
pertanyien els qui pledejaven amb el monestir de Sant Pau del 
Camp.

CLASSIFICACIÓ DELS LITIGIS SEGONS L’ESTAMENT SOCIAL DELS QUI PLEDEJAVEN 
AMB SANT PAU DEL CAMP

Nobles

Si prestem atenció al grup social de les persones amb les 
quals el monestir de Sant Pau del Camp va litigar, observem que 
hi havia membres de l’estament nobiliari. Tal fou el cas del plet 
que el prior i la comunitat sostingueren l’any 1302 amb el noble 
Bernat de Cabrera. El prior es queixava que aquest noble obligués 
els homes del lloc de les Franqueses —que era un domini del 

32. Apèndix, doc. 48,
33. Apèndix, doc. 79. El més habitual era convocar ambdues parts pledejants. 

Però, els qui, transcorreguts tres dies, no compareixien, eren considerats contumaços i 
es fallava contra seu (cf. A. GIMÉNEZ SOLER, “El poder judicial en la Corona de Aragón”..., 
pp. 42-43). Quant al castell de Terrassola que es menciona, pensem que és el que hi 
havia a Terrassola del Penedès, a l’Alt Penedès, esmentat ja en 1058, del qual no en 
queden vestigis. Sembla que el castell era situat al costat de l’església de Sant Marçal 
de Terrassola del Penedès (vegeu més notícies a Els castells catalans, vol. III, Barcelona, 
Rafael Dalmau, 1971, pp. 725-726; Gran Geografia comarcal de Catalunya, vol. 5: El 
Penedès i l’Anoia, pp. 106-108). Sobre els drets dels castells, vegeu: Tomàs de MONTAGUT, 
“La recepción del derecho feudal común en Cataluña (Notas para su estudio)”, dins 
Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la 
Cataluña bajomedieval..., p. 166.
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monestir— a sortir en armes, infringint les constitucions de pau 
i treva.34

Uns documents del final del segle XIV i del primer terç del 
XV demostren que el prior de Sant Pau del Camp pledejava amb 
la família barcelonina dels Pratnarbonès, concretament contra 
Bernat de Pratnarbonès, tresorer reial. Aquest litigi s’inicià en 
temps de Pere el Cerimoniós: el prior de Sant Pau reclamava a 
Bernat de Pratnarbonès un lluïsme que deia que li corresponia 
per la compra feta per Pratnarbonès d’uns morabatins censuals 
sobre unes propietats existents a Sant Andreu de Palomar, de les 
quals el senyor eminent era el prior de Sant Pau del Camp. El 10 
de febrer de 1383, el Cerimoniós manava al veguer de Barcelona 
que aquest litigi fos sobresegut per espai de sis mesos, fins que 
el rei arribés a Barcelona.35 El 20 de novembre de 1383, Pere el 
Cerimoniós confiava a Joan Desplà, conseller reial i promotor dels 
afers de la cúria de l’infant Joan, la resolució de les controvèrsies 
que, juntament o separada, es produïssin entre el prior del 
monestir de Sant Pau del Camp, d’una banda i l’esmentat Bernat 
de Pratnarbonès, de l’altra; i entre Bernat de Pratnarbonès, d’una 
banda, i Jaume de Vallseca, llicenciat en lleis, i Bernat Sala, de la 
parròquia de Sant Andreu de Palomar, de l’altra.36 Hem trobat una 
altra notícia, del segle XV, d’un nou litigi entre el prior de Sant 
Pau i aquesta família dels Pratnarbonès, corresponent al temps de 
la reina Maria, muller i lloctinent d’Alfons el Magnànim. No sabem 
si era per la mateixa qüestió o per un altre motiu. El cas és que 
la sentència dictada per Bonanat de Puigmarí, doctor en lleis de la 
ciutat comtal, designat per la reina Maria per a solucionar aquest 
conflicte fou recorreguda pel prior de Sant Pau. El 15 d’octubre 
de 1434, l’esmentada sobirana va posar aquest recurs a les mans 
de Pere Desvall i de Guillem Pere Lledó, professors en lleis de 
Barcelona, per tal que la instruïssin.37

34. Apèndix, doc. 21. No podem donar més detalls perquè es tracta d’una carta 
original del rei Jaume II, molt deteriorada i de difícil lectura. Pensem que el lloc de les 
Franqueses, que s’esmenta pot correspondre actualment a les Franqueses del Vallès.

35. Apèndix, doc. 74. El lluïsme era la part que corresponia al senyor eminent 
quan es produïa una compravenda per part dels emfiteutes. Vegeu més amunt la nota 
7 del capítol III.

36. Apèndix, doc. 75.
37. Apèndix, doc. 150.
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Mercaders, canviadors, savis en dret

El monestir de Sant Pau també tingué conflictes amb persones 
benestants i acabalades, com ara mercaders, canviadors i savis en 
dret. En les nòmines del Consell de Cent, posteriors a la reforma 
de Joan I del 30 de novembre de 1396, els mercaders apareixen 
després dels ciutadans honrats, la qual cosa demostra el seu poder 
econòmic.38 Dos documents del primer quart del segle XV posen 
de manifest l’existència d’un litigi entre el prior de Sant Pau del 
Camp, Joan Satrilla, i Jordi Esteve, mercader de Barcelona. El 
20 de novembre de 1413, l’infant Alfons (més endavant Alfons 
el Magnànim i aleshores lloctinent reial) manava a Pere Trullols, 
llicenciat en lleis de Barcelona, que posés fi a la causa perquè, 
com que ell s’havia d’absentar de la ciutat, no volia que la qüestió 
quedés en suspens.39 Un altre document del 30 de desembre de 
1420 fa referència a aquest mateix conflicte i demostra que, malgrat 
els anys transcorreguts, el manament de l’infant Alfons al jurista 
Pere Trullols no s’havia acomplert. Ho demostra el fet que, en 
l’esmentada data de 30 de desembre de 1420, Alfons el Magnànim 
manava a Joan Anglesill, llicenciat en decrets de Barcelona, que 
instruís aquest cas i dictés sentència, la qual, tancada i segellada, 
havia de ser tramesa a la cort reial.40

Més amunt (vegeu nota 6 d’aquest capítol) ja hem parlat de 
l’altercat que es produí entre el monestir de Sant Pau del Camp i 
un tal Bernat Sabater, canviador. Recordem que aquest canviador 
és aquell que havia tancat un camí que utilitzaven el prior i els 
homes del monestir per anar a Montjuïc.41

 

38. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., pp. 728-730 (doc. 574).
39. Apèndix, doc. 121. A les nòmines de jurats del Consell de Cent de Barcelona, 

corresponents al mes de desembre de 1393, entre els mercaders consta un tal Jaume 
Esteve, que devia ser aquest mateix que apareix en el document que comentem (cf. El 
“Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., doc. 612, p. 756). Aquest document, datat 
el 20 de novembre de 1413, menciona Joan Satrilla com a prior de Sant Pau.

40. Apèndix, doc. 136. 
41. Apèndix, doc. 17. A les nòmines del Consell de Cent corresponents als anys 

1301, 1302, 1310, 1312 i 1314 trobem un Bernat Sabater. En els anys 1301 y 1302 
apareix com a mercader, en el 1310 com a canviador i en els anys 1312 i 1314 només 
s’hi troba el nom. Podem dir amb tota seguretat que es tracta de la mateixa persona 
(cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., p. 369, doc. 5; p. 373, doc. 10; 
p. 382, doc. 23; p. 386, doc. 29; p. 390, doc. 36). Vegeu també l’article de C. BATLLE, 
“Estudi històric: el «Llibre del Consell», font de coneixement...”, pp. 40-42.
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Notaris i artistes

El monestir de Sant Pau del Camp tingué, així mateix, conflictes 
amb notaris, per exemple, amb un notari, anomenat Bernat Cervelló. 
Ja ho veurem més endavant quan estudiem les competències reials 
i eclesiàstiques en matèria judicial (vegeu nota 5 del capítol V). 
Per manament de Pere el Cerimoniós, el jurisperit Francesc Oliver, 
assistit pel veguer i pel batlle de Barcelona, havia de resoldre el 
litigi, malgrat que el prior al·legava que per la seva condició de 
persona eclesiàstica, depenia de la jurisdicció del bisbe. Però el rei 
no ho acceptà.42 Hem de tenir en compte que Pere el Cerimoniós 
sempre es mostrà un aferrissat defensor de les regalies.

Pel que fa als artistes, consta que l’any 1397, també ho hem 
vist més amunt (vegeu nota 11 del capítol IV), el prior de Sant 
Pau, segurament Pere sa Illa, se les va heure amb un mestre en 
arts i medicina, anomenat Pascasi Llorenç, a qui el prior de Sant 
Pau devia una part del salari que li havien de pagar, és a dir, 18 
lliures i 7 sous barcelonesos, segurament pels serveis que havia 
prestat al convent. Com que el rei Martí l’Humà havia de marxar 
de Barcelona, confià a Mateu Desquer, llicenciat en decrets de la 
ciutat, la resolució d’aquesta qüestió.43

Menestrals

El monestir de Sant Pau pledejà amb persones pertanyents 
al món artesà de la ciutat.

Del 1341 consta l’apel·lació presentada per Bernat Bonet, 
procurador i ecònom del prior de Sant Pau del Camp, a la 
sentència dictada pel jurisperit barceloní Jaume Mateu, en una 
controvèrsia entre el prior i convent de Sant Pau i un moler 
de Barcelona, anomenat Arnau (el cognom és il·legible). Jaume 
Mateu ja havia instruït aquesta causa per delegació del batlle 
de Barcelona, però el 21 d’abril de 1341, Pere el Cerimoniós va 
posar l’esmentada apel·lació a les mans del jurisperit de Barcelona 
Francesc de Vallseca, tot demanant-li que posés fi a la qüestió i 
actués amb justícia.44 

42. Apèndix, doc. 63.
43. Apèndix, doc. 109.
44. Apèndix, doc. 56. Més dades sobre Bernat Bonet, més endavant a les notes 

24 i 31 del capítol VII.
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De l’any 1370 tenim notícia de l’existència d’una causa entre 
Francesc Desperer, monjo de Sant Pau del Camp, i Bartomeu 
Puig, sabater i ciutadà de Barcelona. Atenent la petició del monjo, 
el 21 d’agost de 1370, Pere el Cerimoniós manà al jurisperit de 
Barcelona, Bernat Llunes, que resolgués la qüestió. Es donava la 
circumstància que aquesta causa ja havia prescrit, atès que havia 
transcorregut més d’un any i mig, temps dintre del qual els litigis 
havien d’haver estat jutjats. Malgrat això, el rei permeté que es 
fixés un termini, per tal que ambdues parts poguessin presentar 
les al·legacions pertinents.45

Entre els documents estudiats, no hi podia faltar l’exemple 
d’un litigi entre el prior de Sant Pau, Joan Satrilla, i un agricultor, 
anomenat Bernat Agustí. Es tractava d’una apel·lació presentada per 
fra Joan Satrilla, que havia estat prior de Sant Pau del Camp, però 
que en la data del document ja era abat de Sant Cugat del Vallès 
(vegeu, més endavant, nota 48 del capítol VII, p. 90). Doncs bé, 
Satrilla recorregué la sentència dictada per Antoni Bonell, llicenciat 
en decrets. Això tingué lloc en temps d’Alfons el Magnànim, cap al 
1420. Com que en aquests anys el rei era a Itàlia, la reina Maria, 
la seva muller i lloctinent, el 27 de maig de 1421, confià l’estudi 
del recurs a Francesc Sasala, doctor en lleis de Barcelona, per tal 
que dictés justa sentència.46

Litigis amb pobres

Hem vist que el prior de Sant Pau va sostenir litigis amb 
persones pertanyents a diferents estaments socials, però, encara 
que sorprengui, també va pledejar amb persones qualificades de 
pobres. Fins al segle XI, els pobres no constituïren un problema 
social ja que, fins llavors, la pobresa era considerada com una 
desgràcia que Déu permetia per a santificar-se. Però el naixement 
de les ciutats comportà un augment considerable del nombre de 
pobres, fet que s’agreujà a causa de les fams i epidèmies del 
segle XIV. Barcelona, com la majoria de les ciutats de l’Europa 
occidental, es va veure afectada per aquest fenomen.47 

45. Apèndix, doc. 68.
46. Apèndix, doc. 139.
47. Sobre el tema de la pobresa a Catalunya i a la Península Ibèrica, es poden 

consultar: La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. Volum miscelani  
d’Estudios y Documentos, dirigit per Manuel RIU, 2 vols., Barcelona, 1980-1982; i A 
pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média, Actas das 
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Entre els documents de l’apèndix, n’hi ha tres del segle XV, que 
es poden presentar com a exemples de litigis entre el monestir de 
Sant Pau del Camp i persones pobres. Un és del 1409. El conflicte 
s’havia produït entre Pau Vilardell, pauper et miserabilis persone, 
i el llavors prior de Sant Pau del Camp, segurament fra Joan 
Satrilla. El rei Martí va escoltar la petició de Vilardell i —tot i que 
la causa es trobava sota la instrucció de Jaume Logaia, jurisperit 
barceloní—, el 22 de març del mateix any, ordenà al jurista que 
tornés a iniciar el procés i que fixés un termini a fi que les parts 
enfrontades poguessin aportar les seves al·legacions, a més de les 
ja presentades amb anterioritat.48

Els altres dos documents en els quals una de les parts 
implicades era una persona pobra, corresponen, respectivament, 
als anys 1425 i 1429; es refereixen a la mateixa persona: Joan 
Rainers o Rainés (apareix escrit en totes dues formes). Fou el 
mateix Alfons el Magnànim qui, el 30 de maig de 1425, després 
de revocar diferents comissions constituïdes per a resoldre la 
causa existent entre el prior de Sant Pau del Camp i el dit 
Rainers, finalment, en confià la sentència definitiva a dos doctors 
en lleis de Barcelona, anomenats Bartomeu Sirvent i Guillem 
Jordà, perquè —segons descriu el document— la reina Maria, 
anteriorment, ho havia confiat a Tomàs Bòria i després, per 
renúncia d’aquest, el veguer de Barcelona ho posà a les mans de 
Guillem Jordà. Desconeixem el motiu d’aquest litigi.49 El que sí que 
sabem és que, uns quatre anys més tard, l’11 de febrer de 1429, 
Alfons el Magnànim féu saber al veguer i al batlle de Barcelona 
i als altres oficials que la resolució de les causes pendents per 
súpliques a les sentències reials les havia de resoldre el monarca. 
Aquesta causa era una d’aquest tipus. Per això, el sobirà ordenà 
als seus oficials, sota la pena del pagament de 1.000 florins 
d’or, que s’inhibissin d’aquest afer i que no permetessin que 
ningú intervingués en la resolució de la súplica interposada a la 
sentència de Ferran I i que li trametessin tots els processos per 
tal que ell administrés justícia. Pensem que Joan Rainers potser 
devia haver estat una persona benestant vinguda a la pobresa, 
perquè en el document llegim, textualment:“...Johannem Raynes, 

Ias Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, Lisboa, 25-30 setembro 1972, 2 vols., 
Lisboa, 1973.

48. Apèndix, doc. 115.
49. Apèndix, doc. 146.
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civem Barchinone, pauperem et miserabilem personam...”, és a dir, 
l’identifica com a ciutadà.50

Litigis amb altres monestirs

Examinant la documentació de cancelleria, hem pogut 
comprovar que el prior de Sant Pau tingué conflictes amb priors 
d’algun altre cenobi, bé del mateix orde benedictí o d’algun altre 
orde religiós.

Pel que fa a conflictes amb altres priors benedictins, en dos 
documents de l’any 1380, se’ns parla d’un litigi entre fra Bernat 
Puig, prior del monestir benedictí de Sant Genís de Rocafort51 
(Martorell, Baix Llobregat), i Guillem Oller, prepòsit del monestir 
de Sant Pau del Camp. El conseller i auditor de la cúria reial, 
Bernat Miquel, llicenciat en lleis, dictà sentència contra fra Bernat 
Puig i contra el seu procurador, fra Francesc Magre, a la qual 
apel·laren. Tanmateix, el rei considerava que la sentència dictada 
per Bernat Miquel era justa i no procedia admetre cap apel·lació. 
Per consegüent, fra Bernat Puig fou condemnat a pagar a fra 
Guillem Oller la quantitat de 15 lliures i 17 sous i a fer cancel·lar 
l’embargament que havia fet d’una bóta plena de vi a la vila de 
Sant Vicenç dels Horts.52 Al cap d’un mes, el dia 19 d’agost de 

50. Apèndix, doc. 147. En els temps medievals, com sempre s’ha esdevingut, 
hi havia persones que havent posseït béns s’enfonsaven en la pobresa per manca de 
treball, per un revés de fortuna, mal·lties, deutes, pèrdua del cap de casa, etc. De fet, 
els anomenats “plats de pobres vergonyats”, instituïts en el segle XIV en les parròquies 
de Barcelona, com Santa Maria del Mar, Sant Maria del Pi, Sant Jaume Apòstol, Sant 
Miquel i Sant Cugat del Rec tingueren com a finalitat assistir aquestes persones que 
s’avergonyien de ser pobres, perquè la seva anterior condició els permetia de mantenir-
se. Mitjançant els “plats dels pobres vergonyants” se’ls portava el menjar a casa i axí 
no es veien obligats a demanar caritat a les portes de les esglésies (Manuel RIU, “La 
ayuda a los pobres en la Barcelona medieval: El «plat dels pobres vergonyants» de la 
parroquia de Santa María del Mar”, dins A pobreza e a assistência..., II, pp. 783-812: p. 
788; Joan F. CABESTANY; Salvador CLARAMUNT, “El «Plat dels Pobres» de la parroquia de 
Santa María del Pi de Barcelona (1401-1428)”, dins A pobreza e a assistência, cit., II, 
pp. 157-218; S. CLARAMUNT, “Los ingresos del «Bací o Plat dels Pobres» de la parroquia 
de Santa María del Pi”, dins La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 
medieval..., pp. 373-390.

51. Aquest priorat estava situat a l’antic castell de Rocafort (Martorell, Baix 
Llobregat). Era filial de Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà).

52. Apèndix, doc. 71. Una explicació del conflicte entre els priorats de Sant Genís 
de Rocafort i de Sant Pau del Camp ens la dóna Josep BAUCELLS I REIG, El priorat de 
Sant Genís de Rocafort (Martorell), Barcelona, 2007, pp. 68-69. Segons Josep Baucells 
la causa d’aquest conflicte raïa en el fet que el prior de Sant Genís, aconsellat per fra 
Francesc Magre, no va retornar uns diners que tenia en préstec de Sant Pau del Camp 
en acabar-se el termini establert en el pacte i, a més, va retenir la bóta plena de vi que 
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1380, el Cerimoniós ordenava al veguer i al batlle de Barcelona 
que fessin complir rigorosament aquesta sentència, a la qual s’hi 
afegia la quantitat d’11 lliures, 7 sous i 6 diners per les despeses 
que havia hagut d’esmerçar el prepòsit de Sant Pau.53

En els primers anys del segle XV, un monjo de Sant Pau, 
anomenat Arnau Portilgues (o Porcilgues), s’enfrontà amb el prior 
del monestir benedictí de Santa Maria de Montserrat, no sabem 
per quin motiu. El cas és que el 31 d’octubre de 1404, el rei Martí 
l’Humà ordenava a Bonanat Reig, doctor en lleis, auditor de la 
cúria del rei i ciutadà de Barcelona, que resolgués l’esmentat litigi 
i, al mateix temps, ordenava als oficials reials que executessin tot 
allò que el jurista manés, sense posar-hi cap obstacle.54

Pel que fa als conflictes existents entre el prior de Sant Pau i 
altres ordes religiosos, podem mencionar un cas en el qual el prior 
de Sant Pau, fra Pere sa Illa, pledejava per a defensar l’herència 
d’un mercader de Barcelona, anomenat Narcís Desprats. El plet 
el sostenia amb les monges penitents (o filles penedides de Santa 
Maria Magdalena) de Barcelona. El 4 de novembre de 1402, el 

esmenta el document, d’acord amb la decisió d’uns jutges que actuaren a petició del 
prior de Rocafort. Josep Baucells explica que aquest prior no va voler admetre la primera 
sentència dictada pel jutge Mateu Desquer, ni tampoc la de l’auditor reial Bernat Miquel 
i va haver de complir la sentencia que hem comentat. Les recerques de Josep Baucells 
a l’Arxiu Diocesà de Barcelona i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó posen de manifest que 
l’any 1374 fra Guillem Oller era prior de Sant Genís de Rocafort, però poc després “va 
marxar-ne, de forma temporal o definitiva, ocupant-se del priorat el monjo Francesc Magre” 
(ibidem, p. 49). Va ser possiblement llavors quan Guillem Oller començà a actuar com 
a prepòsit de Sant Pau del Camp, mentre que el nou prior de Sant Genís de Rocafort 
era Bernat Puig, que fou qui va haver de complir la sentència final.

53. Apèndix, doc. 73. Vegeu també J. BAUCELLS, El priorat de Sant Genís de 
Rocafort..., pp. 68-69.

54. Apèndix, doc. 112. Arnau Portilgues, abans de ser monjo de Sant Pau del 
Camp, havia estat monjo i sotsprior del monestir, també benedictí, de Montserrat. 
Segons els Annals de Montserrat, fra Portilgues figura com a monjo de Montserrat en 
un document del 1387, abans del començament del priorat de fra Vicenç de Ribes; i 
en un document de l’any 1389 (quan Vicenç de Ribes ja era prior). El segon d’aquests 
documents consisteix en una consignació de 30 lliures anuals, feta per Arnau Portilgues, 
per a invertir en el vestuari dels monjos. El 16 de juliol de 1398 també consta que el 
nunci i col·lector apostòlic de la dècima triennal, per a Benet XIII, declarava haver 
rebut de fra Arnau Portilgues, sotsprior del monestir de Montserrat, en nom del prior 
fra Vicenç de Ribes, la quantitat de 72 lliures i 10 sous en moneda barcelonesa per la 
dècima dels fruits i rendes del monestir en els bisbats de Vic i de Barcelona, la qual havia 
de pagar a la Cambra Apostòlica. Una altra notícia de Portilgues és de l’any 1399. Tot i 
que el 6 d’octubre de 1399, fra Nicolau Tinter ja actua com a sotsprior de Montserrat, 
el dia 30 d’octubre d’aquest mateix any Portilgues encara apareix com a sotsprior en un 
document de liquidació (cf. Benet RIBAS I CALAF, Annals de Montserrat. 1258-1485, edició, 
introducció i notes a cura de Francesc Xavier ALTÉS I AGUILÓ, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1997, pp. 221-222, 225-226, 230, 231 nota 228).
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rei Martí posà el litigi a les mans del famós doctor en dret civil 
i canònic, Bernat de Gualbes, ciutadà de Barcelona.55

Com es pot observar, el nombre de litigis que mantenia el 
priorat de Sant Pau del Camp era certament elevat. Aquesta afirmació 
la corrobora un document expedit per Pere el Cerimoniós el 10 de 
gener de 1354, segons el qual ordenava a tots els veguers, batlles 
i altres oficials reials que, sempre que fossin requerits pel prior 
fra Pere Berenguer o pel seu procurador, recaptessin dels homes 
pertanyents a Sant Pau la quantitat de 40 lliures barceloneses, 
segons la taxa establerta per aquest prior, per tal de poder pagar 
el deute que havia contret amb la cúria reial “a causa dels molts 
litigis”.56

Tots aquests documents sobre controvèrsies que publiquem 
a l’apèndix i que acabem de comentar, en molts casos, no ens 
informen de la causa o del greuge que va donar lloc al plet. Per 
exemple, en un, de l’any 1332, només es menciona una qüestió 
entre el prior de Sant Pau del Camp i dues persones anomenades 
Guillem de Tagalella i Jaume Llibre, a causa d’“un mas” (“cuiusdam 
mansi, cum honoribus et aliis iuribus et pertinenciis...”), del qual 
ni tan sols s’indica on era ubicat.57 Però, malgrat les mancances, 
aquests documents tenen un interès afegit, i és que sempre hi 
consta el nom de l’home versat en lleis a qui el rei confiava la 
resolució del conflicte.

Donarem tot seguit una relació dels juristes que apareixen en 
la documentació, indicant l’any en què actuen i la titulació.

55. Apèndix, doc. 111. A. DURAN I SANPERE (Barcelona i la seva història vol. 1, 
Barcelona, 1972, pp. 600-601) es refereix al fet que Narcís Desprats hagués instituït 
com a hereu dels seus béns el monestir de Sant Pau. Informa també que el mercader 
barceloní tingué sepultura al claustre de Sant Pau del Camp, fins a la seva destrucció 
el 1835. Pel que fa a les filles penedides de Santa Maria Magdalena, el seu origen es 
remunta a l’any 1372, quan els consellers de Barcelona, desitjosos de mantenir en alt 
grau la moralitat de la ciutat, decidiren fundar un establiment destinat a donar aliment 
i vestit a trenta prostitutes penedides que, després d’abandonar la vida llicenciosa que 
havien portat, adoptaven una vida penitent i consagrada a Déu (cf. Andreu Avel·lí PI I 
ARIMON, Barcelona antigua y moderna, I, Barcelona, 1854, pp. 524-525). Sobre la figura del 
jurista Bernat de Gualbes, C. BATLLE, “Evolució d’una família de la Barcelona medieval: 
els Gualbes del segle XIV”,... pp. 70-72. El lector pot trobar més notícies sobre aquest 
jurista, especialment pel que es refereix als càrrecs que ocupà en el govern municipal 
de Barcelona, a El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 541, 542, 571, 
574, 583, 612, 621, etc.

56. Apèndix, doc. 59.
57. Apèndix, doc. 44.
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A alguns se’ls denomina jurisperits. Podien ser llicenciats o 
doctors en dret civil (lleis) o canònic (decrets). Havien d’haver 
cursat cinc anys d’aquestes disciplines en un estudi general. També 
tenien l’obligació de prestar jurament davant de la cort episcopal, 
obligar-se a defensar gratuïtament els pobres i estar en possessió 
dels llibres ordinaris de dret civil i canònic.

Tal com el lector podrà veure en les notes a peu de pàgina, 
un bon nombre d’aquests juristes intervingueren en el govern 
municipal de Barcelona.

JURISTES RELACIONATS AMB ELS LITIGIS DEL MONESTIR DE SANT PAU DEL 
CAMP

585960

Data Nom del jurista Categoria Doc. de l’ap.

1293-11-20 Jaume Bianya Jutge Núm. 7
1299-10-15 Nadal Rainer Doctor en lleis i jutge de 

la cort
Núm. 17

1300-02-25 Ramon Toilà Jutge de la cort reial Núm. 19
1303-01-23 Ramon Toilà Jutge de la cort reial Núm. 22
1303-10-27 Bertran de Seva Jurisperit de Barcelona Núms. 23 i 2458

1310-12-08 Pere de Clasquerí Jurisperit de Barcelona Núm 30
1318-08-28 Bernat Sabadia Jurisperit de la cort Núm. 33
1322-10-22 Bertran de Seva Jurisperit de Barcelona Núm. 34
1328-02-01 Burguet de Sarrià Jurisperit de Barcelona Núm. 3859

1328-02-05 Burguet de Sarrià Jurisperit de Barcelona Núm. 39
1328-07-11 Burguet de Sarrià Jurisperit de Barcelona Núm. 41
1332-02-24 Ramon Vinader Doctor en lleis Núm. 43
1332-02-24 Pere Despens Jurisperit Núm. 4360

58. Vegeu Guillem M. de BROCÀ, “Juristes i jurisconsults catalans dels segles 
XIV-XVII”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 1909-1910), pp. 484, 493-515. 
Bertran de Seva va actuar en el primer quart del segle XIV. Fou jurat del Consell de 
Cent de Barcelona en els anys 1312, 1321, 1323 i 1325 (cf. El “Llibre del Consell” de 
la ciutat de Barcelona, ... docs. 29, 71, 80 i 99). 

59. Burguet de Sarrià, “savi en dret”, va ser jurat del Consell de Cent els anys 
1319, 1321, 1325, 1326, 1332 (El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 64, 
71, 99, 113 i 122). El 30 de novembre de 1332 formà part de la dotzena de prohoms 
que havien d’elegir els cinc consellers que governarien la ciutat fins al 30 de novembre 
de 1333 (ibidem, doc. 117). Finalment, el 30 de novembre de 1338 va atènyer la més 
alta magistratura ciutadana, ja que fou elegit conseller (ibidem, doc. 139).

60. Sobre Pere Despens, cf. Josep TRENCHS ODENA, “Pere Despens, vicecanciller de 
Pedro el Ceremonioso (1339-1340)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 25/1 (1979-
1980), pp. 249-258.
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Data Nom del jurista Categoria Doc. de l’ap.

1332-03-14 Francesc Ermengol Jurisperit de Barcelona Núm. 4461

1332-03-14 Bonanat Descasals Jurisperit de Barcelona Núm. 4462

1332-04-13 Guillem Mora Jutge de la cort Núm. 45
1332-04-13 Jaume Mateu Jurisperit de Barcelona Núm. 45
1333-04-01 Jaume Mateu Jurisperit de Barcelona Núm. 47
1333-04-01 Jaume de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 4763

1333-04-01 Ramon Vinader Professor en lleis Núm. 4764

1333-04-03 Guillem Mora Jutge de la cort Núm. 48
1337-04-15 Francesc Ermengol Jurisperit de Barcelona Núm. 50
1339-11-23 Bernat de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 5165

1339-12-13 Bernat de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 52
1339-12-16 Bernat de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 53
1340-01-20 Bernat de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 54
1340-01-20 Bernat Llobet Jurisperit de Barcelona Núm. 5466

1340-04-17 Bernat de Montjuïc Jurisperit de Barcelona Núm. 55
1341-04-21 Jaume Mateu Jurisperit de Barcelona Núm. 56
1341-04-21 Francesc de Vallseca Jurisperit de Barcelona Núm. 56
1342-10-02 Jaume Mateu Jurisperit de Barcelona Núm. 57
1359-06-15 Francesc Oliver Jurisperit Núm. 6367

61. El jurisperit Francesc Ermengol desenvolupà una gran activitat política a la 
segona meitat del segle XIV: fou jurat del Consell de Cent i, entre els anys 1350 i 1366, 
formà part dinou vegades del Consell de Vint-i-Cinc (El “Llibre del Consell” de la ciutat 
de Barcelona,... docs.: 180, 185, 192, 202, 208, 217, 225, 234, 241, 249, 257, 272, 277, 
285, 294, 303, 310, 317, 349); com també de diverses comissions per a elegir càrrecs 
de la ciutat (ibidem, docs. 237, 290 i 304).

62. Bonanat Descasals ocupà, així mateix, càrrecs municipals a Barcelona: va 
ser jurat del Consell (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 64, 
137, 144, 155).

63. Jaume de Montjuïc, nascut a Barcelona, abans de ser jutge d’aquesta ciutat va 
ser professor a Bolonya (Itàlia) (cf. G. M. DE BROCÀ, “Juristes i jurisconsults catalans...”, 
pp. 487-488; El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... p. 191).

64. Ramon Vinader era oriünd de Tàrrega (Lleida). Fou ardiaca major de Vic i 
conseller d’Alfons el Benigne. Morí l’any 1351 (G. M. DE BROCÀ, “Juristes i jurisconsults 
catalans...”, p. 490). Més notícies sobre Ramon Vinader a El “Llibre del Consell” de la 
ciutat de Barcelona,... docs. 59 (nota) i 36, on consta, respectivament, com a advocat de 
la ciutat i jurat del Consell de Cent.

65. Cf. G. M. de BROCÀ, “Juristes i jurisconsults catalans...”, p. 489.
66. Hi va haver un Bernat Llobet que fou batlle de Barcelona l’any 1333. És 

possible que es tractés d’aquest jurisperit (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de 
Barcelona,... docs. 128 i 136). 

67. Francesc Oliver fou jurat del Consell de Cent i membre del Consell de Vint-
i-Cinc (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 241, 257, 277, 294, 
310, 317). El 30 de novembre de 1358, el jurisperit Francesc Oliver formà part de la 
dotzena electora dels cinc consellers que regirien Barcelona des de l’esmentada data fins 
al 30 de novembre de 1359 (ibidem, doc. 253).
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Data Nom del jurista Categoria Doc. de l’ap.

1370-08-21 Bernat Llunes Jurisperit de Barcelona Núm. 6868

1380-07-19 Pere Sitjar Doctor en lleis Núm. 7169

1380-07-19 Bernat Vives Doctor en lleis Núm. 71
1380-07-19 Joan Desplà Doctor en lleis Núm. 7170

1380-07-19 Bernat Miquel Llicenciat en lleis Núm. 7171

1383, 11-20 Joan Desplà Doctor en lleis Núm. 75
1383-11-20 Jaume de Vallseca Llicenciat en lleis Núm. 7572

1397-09-19 Mateu Desquer Llicenciat en decrets Núm. 10973

1402-11-04 Bernat de Gualbes Ciutadà de Barc, doctor 
en dret civil i canònic

Núm. 11174

1404-10-31 Bonanat Pere Doctor en lleis, auditor de 
la cort, ciutadà de Barc.

Núm. 112

68. Sobre Bernat Llunes, vegeu G. M. de BROCÀ, “Juristes i jurisconsults catalans...”, 
p. 487. Aquest jurisperit intervingué en el govern municipal de Barcelona cap a mitjan 
segle XIV: fou jurat del Consell de Cent, formà part del Consell de Vint-i-Cinc i també 
d’una terna per ser conseller de la ciutat (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de 
Barcelona,... docs. 324, 339, 349, 377 i 506).

69. Pere Sitjar desenvolupà la seva activitat al darrer terç del segle XIV. Participà 
en el govern de Barcelona com a clavari, jurat, membre del Consell de Vint-i-Cinc, 
obrer, i formà part de ternes per a ser conseller i mostassaf (cf. El “Llibre del Consell” 
de la ciutat de Barcelona,... docs. 460, 477, 499, 451, 462, 481, 506, 509, 452, 641, 539, 
572, 610 i 549).

70. El doctor en lleis, Joan Desplà pertanyia a la família dels Desplà. Va ser 
conseller i tresorer del rei Joan I, advocat de la ciutat de Barcelona, a més de ser jurat 
i membre del Consell de Vint-i-Cinc (cf. M. T. FERRER, “Altres famílies i membres de 
l’oligarquia barcelonina”,... pp. 284-285. Vegeu també El “Llibre del Consell” de la ciutat 
de Barcelona,... docs. 504, 452, 451, 481).

71. Bernat Miquel, llicenciat en lleis, fou conseller i promotor dels “negocis” 
de la cort del rei Joan I i, pel que fa al govern de la ciutat, fou jurat i membre del 
Consell de Vint-i-Cinc (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 451, 
481, 509 i 510).

72. Jaume de Vallseca pertanyia a una coneguda família de juristes. Visqué a 
la segona meitat del segle XIV (G. M. DE BROCÀ, “Juristes i jurisconsults...”, p. 490). Va 
ocupar diversos càrrecs de responsabilitat municipal a Barcelona: fou moltes vegades 
jurat i membre del Consell de Vint-i-Cinc, i fou conseller diverses vegades (cf. El “Llibre 
del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 208, 225, 242, 243, 257, 277, 294, 310, 324, 
etc.). També va ser advocat de la ciutat (ibidem, docs. 397, 418). Alguna dada més sobre 
Jaume de Vallseca es pot trobar a l’article sobre Guillem de Vallseca d’Antonio GARCÍA Y 
GARCÍA, “El jurista catalán Guillem de Vallseca. Datos biográficos y tradición manuscrita 
de sus obras”, Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), p. 679.

73. Consta que misser Mateu Desquer va ser advocat de la ciutat de Barcelona, 
jurat del Consell de Cent i també va formar part de la dotzena de prohoms per elegir 
els consellers (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... docs. 547, 571, 451, 
509, 541, 612) 

74. Bernat de Gualbes pertanyia a la família dels Gualbes. Vegeu C. BATLLE, 
“Evolució d’una família de la Barcelona medieval: els Gualbes...”, dins El “Llibre del 
Consell” de la ciutat de Barcelona,... 
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Data Nom del jurista Categoria Doc. de l’ap.

1409-03-22 Jaume Logaia Jurisperit de Barcelona Núm. 11575

1413-11-20 Pere Trullols Llicenciat en lleis, de 
Barcelona

Núm. 126
Núm. 121

1419-10-03 Miquel de Navers Doctor en dret civil i 
canònic, conseller reial 
i procurador a la cúria 
papal

1419-10-04 Miquel de Navés Ídem. Núm. 128
1420-12-30 Joan Anglesill Llicenciat en decrets, de 

Barcelona
Núm. 136

1421-05-27 Francesc Sassala Doctor en lleis, de 
Barcelona

Núm. 139

1421-05-27 Antoni Bonell Llicenciat en decrets Núm. 139
1425-05-30 Bartomeu Sirvent Doctor en lleis Núm. 146
1425-05-30 Guillem Jordà Doctor en lleis Núm. 146
1434-10-15 Bonanat de Puigmarí Doctor en lleis Núm. 150
1434-10-15 Guillem Pere Lledó Professor en lleis Núm. 150
1434-10-15 Pere Desvall Professor en lleis Núm. 150
1450-09-22 Bertran Miquel Professor en lleis Núm. 155

75. El jurisperit Jaume Logaia fou jurat del Consell de Cent barceloní. Consta 
a la llista de ciutadans honrats de l’any 1397 (cf. El “Llibre del Consell” de la ciutat de 
Barcelona,... doc. 612, p. 755). Pel que fa a la vida familiar de Jaume Logaia, se sap 
també que la seva vídua, Francina Terrassa, l’any 1422, es va casar amb un membre de 
la família dels Gualbes, anomenat Ferrer de Gualbes i Sarrovira (cf. C. BATLLE, “Evolució 
d’una família de la Barcelona medieval: els Gualbes...”, dins El “Llibre del Consell” de la 
ciutat de Barcelona,... pp. 57 i 101).





Alguns dels documents publicats en aquest llibre posen de 
manifest una lluïta de competències entre la jurisdicció reial i la 
jurisdicció eclesiàstica, tot i que, a voltes, ens trobem davant de 
situacions contradictòries. Observem, per exemple, que l’any 1293 
un tal Pere Rodor protestava contra la protecció reial de la qual 
gaudien els homes de Teià, tot al·legant que aquests homes eren 
homes d’Església, ja que pertanyien a Sant Pau del Camp i a 
d’altres institucions eclesiàstiques com ara la Seu de Barcelona, 
Sant Miquel del Fai i Santa Maria de l’Estany i, per consegüent, 
segons Pere Rodor, no podien estar sota la protecció i el guiatge 
reials. Això donà lloc a un conflicte, fins al punt que el 20 de 
novembre de 1293, Jaume II ordenà al jutge de la cort i canonge 
Jaume Bianya que hi posés fi.1 Certament, allò que s’esdevenia amb 
freqüència era que els reis posessin els monestirs, les esglésies, 
els seus homes i els seus béns sota la protecció reial. Veiem, per 
exemple, que Jaume II, en una ocasió molt concreta, el 18 d’agost 
de 1318, quan ordenava als oficials reials que defensessin el prior 
de Sant Pau, qui, per encàrrec de la Seu Apostòlica, havia de viatjar 
per diferents indrets de la Corona, remarcava, textualment, “que a 
ell li pertocava de defensar i protegir totes les persones religioses 
i els seus béns” (“cum... ad nos pertineat personas religiosas et 
eorum bona deffendere et tueri”).2 I bona prova d’això és la prou 
coneguda tuitio règia, de la qual hem ofert diversos exemples en 
el capítol I. Pere el Gran, a les Corts de Barcelona de 1283 es 

1. Apèndix, doc. 7.
2. Apèndix, doc. 32.

V

La jurisdicció reial i la jurisdicció eclesiàstica
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comprometia a defensar l’Església i els eclesiàstics (vegeu més 
amunt la nota 15 del capítol I).

La Corona respectava els àmbits que eren de competència 
eclesiàstica. Per exemple, el 2 de maig de 1297, Jaume II ordenà 
a Berenguer Sitjar, lloctinent del noble Ramon de Montcada, a la 
vegueria de Barcelona i del Vallès, que deixés actuar lliurement 
fra Berenguer Riu, prior del monestir de Sant Pau del Camp 
i jutge delegat per la Seu Apostòlica, en les qüestions sobre la 
usura que, sens dubte, pertanyien a la jurisdicció eclesiàstica. El 
rei s’havia assabentat que, pocs dies abans, el 27 d’abril, Sitjar 
havia reprotxat a aquest prior que, sota el pretext de posseir 
unes cartes papals, hagués amenaçat amb la censura eclesiàstica 
les següents persones: Berenguer de Girona, nebot del ja difunt 
Bernat Fuster, Ramon Fiveller, Ramon Sarrovira i Pere Ferrer de 
Vic, perquè Bernat Fuster havia practicat la usura a Ferrer de 
Vilanova, Agneta, Ramon i Vidal de Vilanova. El rei manifestava 
que aquesta qüestió de la usura ja s’estava tractant a la cúria del 
bisbe de Barcelona, abans que fos escrita l’esmentada carta papal i 
que aquestes persones, tot i pertànyer a la jurisdicció reial, estaven 
disposades a fer complement de justícia.3

En matèria judicial, la norma general era que mentre els 
laics, quan cometien algun delicte, eren jutjats pels tribunals 
del rei, els clergues gaudien del fur eclesiàstic i eren jutjats per 
tribunals eclesiàstics, però s’observa sempre un recel de la Corona 
per mantenir il·leses les seves competències, i això s’observa encara 
més a partir del regnat de Pere el Cerimoniós. Al començament del 
regnat d’aquest sobirà correspon el següent exemple: una persona 
laica, anomenada Arnau Folc, i el clergue de Montblanc, Pere 
Bertran, no respectaven el dret de patronat que Guerau Dandeval 
tenia sobre la capella de Sant Miquel de l’església de Santa Maria 
de Tàrrega. L’únic jutge d’aquesta qüestió, per manament apostòlic 
del papa Benet XII, datat el 2 de maig de 1336, era el prior de 
Sant Pau del Camp, Ramon d’Olzinelles. Davant d’això, el rei manà 

3. Apèndix, doc. 14. Sobre la usura es poden consultar els treballs de Josep 
HERNANDO, com ara “El problema del crèdit i la moral a Catalunya (segle XIV)”, dins La 
societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana, annex I d’Acta Historica et Archaeologica 
Mediaevalia, 1982-1983, Universitat de Barcelona, pp. 113-116; ÍDEM, “Una obra desconeguda 
de Francesc Eiximenis: el «Tractat d’usura»”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 
4 (1983), pp. 129-147; ÍDEM, “De la usura al interés: crédito y ética en la Baja Edad 
Media”, dins Sociedad, culturas e ideologías en la España bajomedieval, Aragón en la Edad 
Media, Universidad de Zaragoza, 2000, pp. 55-74. 
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al veguer que obligués el prior de Sant Pau a anul·lar la citació 
que ja havia adreçat a Arnau Folc, ja que pel fet de ser persona 
laica, no podia ser jutjat per un jutge eclesiàstic i, a continuació, 
revocar, per document públic, tot el procés (“...dictum Arnaldum 
Falchonis, laycum, coram dicto priore vel alio iudice ecclesiastico 
non trahat nec faciat conveniri...”). Tanmateix, el rei vetllava pel 
manteniment de la seva jurisdicció (“...nos providebimus taliter 
in predictis quod iuri nostro suficienter cautum erit et iurisdiccio 
nostra servabitur...”).4

Alguna vegada, com es constata en un document del 15 de 
juny de 1359 (vegeu més amunt la nota 42 del capítol IV), hem 
comprovat que Pere el Cerimoniós no va respectar la jurisdicció 
eclesiàstica, pel que fa a l’administració de justícia, ja que “...volentes 
ea que nostris regalis pertinet ilesa penitus preservare...”, manava al 
jurisperit Francesc Oliver que, amb l’ajut i l’assistència del veguer 
i del batlle de Barcelona, resolgués el litigi existent entre el prior 
de Sant Pau i Bernat Cervelló, notari de Barcelona, malgrat que el 
prior al·legava que, pel fet de ser persona eclesiàstica, depenia de 
la jurisdicció del bisbe de Barcelona. El Cerimoniós argumentava 
que actuava d’aquesta manera perquè, tant ell mateix com els 
seus predecessors en la Corona, des de temps immemorial, sempre 
havien administrat justícia als eclesiàstics (“... eo quia predecessores 
nostri semper consueverunt de facto et nos consuevemus exhibere 
et facere iusticia de personis ecclesiasticis...”),5 tot i que no era 
exactament així. 

4. Apèndix, doc. 49.
5. Apèndix, doc. 63. En aquest cas el notari representava els drets reials. Els notaris 

formaven part de la mà mitjana, però al llarg del segle XIV ascendirien a una situació 
superior (C. BATLLE, “Estudi històric: El «Llibre del Consell», font de coneixement,...” dins 
El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona..., pp. 31-33. Vegeu també Jorge GÜNZBERG 
MOLL, Los notarios y su organización en Barcelona, siglos XIII-XVII, Madrid, 2004).





Ens referirem, tot seguit, a un considerable grup de documents 
de l’apèndix documental, els quals ens demostren la relació, sobretot 
epistolar, d’alguns reis catalanoaragonesos amb el pontificat, entorn 
de la designació dels priors i d’altres càrrecs monàstics de Sant 
Pau del Camp.

En els primer segles de l’edat mitjana els denominats beneficis 
majors, és a dir, bisbats i abadies, eren proveïts per elecció capitular 
i no era permesa la intervenció de cap autoritat civil. Quant als 
beneficis menors (com, per exemple, capellanies o priorats) depenien 
dels bisbes o dels abats. Fins al final del segle XII, els papes gairebé 
mai no intervenien en la col·lació dels beneficis menors. Però, a 
poc a poc i, especialment, després del trasllat de la Santa Seu a la 
ciutat francesa d’Avinyó, efectuada pel papa Climent V (1305-1314), 
el pontificat es va anar reservant la provisió, no tan sols dels bisbats 
i abadies, sinó de tots els càrrecs eclesiàstics, amb la qual cosa 
l’antic dret electiu dels primers temps medievals quedava en lletra 
morta.1 S’observa, molt aviat, que els sobirans de les nacions tracten 
aquestes qüestions directament amb els papes, un procediment que 
conduirà als concordats dels segles posteriors.

1. G. MOLLAT, Les papes d’Avignon, París, 1964, p. 528. ÍDEM, La collation des 
bénéfices ecclésiastiques sous les papes d’Avignon, París, 1921. Un dels motius d’aquest 
sistema centralitzador fou l’econòmic, ja que els beneficiaris havien de pagar tributs i 
censos a la Cambra Apostòlica. Sí que és veritat que, amb la designació papal, s’evitava 
que en el si dels ordes religiosos sorgissin faccions que es disputaven l’elecció de l’abat 
o del prior, però també és cert que, de vegades, els papes elegien persones indignes (B. 
LLORCA; R. GARCÍA VILLOSLADA; F. J. MONTALBÁN, Historia de la Iglesia Católica, III: Edad 
Nueva, Madrid, 1967, pp. 118-119).

VI

Estudi dels documents relatius a la relació entre els 
reis catalanoaragonesos i la Santa Seu pel que fa 

a la designació de càrrecs monàstics 
de Sant Pau del Camp
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Pel que fa al cas particular de Sant Pau del Camp, observem 
que es produïa la intervenció reial a fi que una determinada persona 
assolís la dignitat de prior. Entre els documents de l’apèndix, 
la notícia més antiga que fa referència a aquesta intervenció de la 
Corona és de l’11 de desembre de 1293. En aquesta data, Jau-
me II demanava a Ramon Amell, rector de l’església de Cervera, que 
sol·licités al cardenal Pere Colonna que Jaume Guillem, monjo del 
monestir benedictí de Santa Maria d’Arles, al Vallespir (diòcesi de 
Perpinyà) i capellà reial, fos designat prior de Sant Pau del Camp, 
càrrec que tot just havia quedat vacant a causa del traspàs del 
prior Berenguer de Solicrup, esdevingut el 19 de setembre de 1293.2 
Recordem que, llavors, la Santa Seu era vacant, ja que després de 
la mort de Nicolau IV, que tingué lloc el 4 d’abril de 1292, el seu 
successor, Celestí V, no fou elegit fins al 5 de juliol de 1294 (vegeu 
la nota 12 del capítol I).

Ens hem de traslladar molt més tard en el temps per a trobar 
una marcada i insistent intervenció de la Corona en la designació 
dels priors de Sant Pau.3 Per a comprendre millor l’actitud dels 
reis catalanoaragonesos, hem de situar-la en el context del món 
cristià d’aquells temps. Cal tenir present que ens trobem en ple 
Cisma d’Occident, període que va durar trenta-nou anys (1378-
1417). Fou una època en la qual hi hagué dos pontífexs simultanis 
residents l’un a Roma i l’altre a Avinyó, elegits per conclaves 
distints i tots dos es consideraven caps legítims de l’Església. 
Davant d’aquest fet, la cristiandat va quedar dividida. Al papa de 
Roma l’obeïren Itàlia septentrional i central, l’Imperi germànic, 
Anglaterra, Irlanda, Flandes i Portugal. Al papa d’Avinyó l’obeïren 

2. Apèndix, doc. 8. Aquest document va ser editat per Johannes VINCKE, Documenta 
selecta mutuas civitates Arago-Cathalaunicae et Ecclesiae relationes illustrantia, Barcelona, 
1936, doc. 64, pp. 33-34. Quant a Pere Colonna (1260-1326), va ser instituït cardenal-
diaca del títol de Sant Eustaqui pel papa Nicolau IV el 16 de maig de 1288. Però no 
fou fins després de la mort de Nicolau IV l’any 1292, que augmentà la seva influència a 
la cúria papal i, molt especialment, en temps de Climent V (1305-1314) i de Joan XXII 
(1316-1334), dels quals va rebre un gran nombre de beneficis (Dictionnaire d’Histoire et 
de Geographie Ecclésiastiques, vol. 13, París, 1956; Dizionario biografico degli italiani, vol. 
27, Roma, 1982, pp. 399-402). Pel que fa a Ramon Amell, l’any 1309, la reina Blanca, 
muller de Jaume II, demanava al bisbe de Vic, Berenguer de Guàrdia, que el destituís de 
la dignitat de degà de l’església de Cervera, perquè el govern municipal d’aquesta ciutat 
l’acusava de diversos danys (ed. J. VINCKE, Documenta selecta..., doc. 144, pp. 89-90). 
També hem trobat referències d’un Ramon Amell, canonge de la catedral de Barcelona, 
qui, en els anys 1304-1305, acompanyà o substituí el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba 
en les visites pastorals (J. BAUCELLS, Vivir en la Edad Media..., vol I, pp. 228, 229, 280, 
768; vol II, p. 1455). No sabem si podria tractar-se d’aquest mateix.

3. Apèndix, docs. 81-98. 
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França, Nàpols, Escòcia, Savoia, Castella, Navarra i la Corona 
d’Aragó. Pel que fa a la Corona d’Aragó, Pere el Cerimoniós s’havia 
mantingut neutral, però el seu fill i successor, Joan I, influït per 
la seva muller Violant de Bar, es posà al costat de Climent VII 
(1378-1394), i de Benet XIII (l’aragonès Pero Martines de Luna), 
a partir de la seva elecció el 1394.4 Així doncs, en els moments 
en què, com tot seguit veurem, Joan I i la seva esposa Violant 
demanaven el priorat de Sant Pau del Camp per fra Francesc 
Tortosa s’adreçaven a Climent VII. Es tracta de prop d’una vintena 
de cartes, algunes escrites pel rei Joan I i algunes altres per la 
seva muller. Un grup porten data de 10 de setembre de 1389,5 
i un altre grup són datades el 16 de setembre de 1389.6 Totes 
les missives, tant les del rei com les de la reina, demostren un 
especial interès dels monarques perquè fra Francesc Tortosa, 
monjo benedictí, batxiller en decrets, i llavors prior del monestir 
de Flix (diòcesi de Tortosa),7 fos designat prior del monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona. Joan I i Violant consideraven 
fra Francesc Tortosa com la persona idònia per a ser prior de 
Sant Pau, a causa de la seva honestedat. D’altra banda, els vincles 
de consanguinitat que unien fra Francesc Tortosa amb alguns dels 
domèstics del rei constituïen un motiu més per a demanar amb 
insistència la seva designació com a prior del monestir de Sant 
Pau del Camp. Per a assegurar-se l’èxit en la recomanació, tant 
el rei com la reina no en tingueren prou amb sol·licitar l’elecció 
de fra Francesc Tortosa al papa d’Avinyó, Climent VII,8 sinó que 
també ho demanaren a tot el col·legi cardenalici,9 al cardenal de 

4. Sobre el Cisma d’Occident i Catalunya, cf. els treballs publicats a les Actes de 
les Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià (Barcelona-
Peníscola, 19-21 d’abril de 1979) (2 vols.), Barcelona, VI Centenari del Cisma d’Occident, 
Institut d’Estudis Catalans, 1988.

5. Apèndix, docs. 81 a 88.
6. Apèndix, docs. 89-98.
7. La notícia més antiga del monestir de Flix és de l’any 1166, en què Gaufred, 

bisbe de Tortosa, donà l’església de Flix a Sant Pere de Besalú i a Bernat, el seu abat. 
El bisbe es reservà la quarta part dels delmes i exigí que l’abat o el prior li presentessin 
el capellà de l’església, que ell havia d’aprovar. Amb aquesta donació es pretenia crear 
un priorat de Besalú a Flix. Sabem que el 1314, el prior de Flix era Bernat de Pina (cf. 
l’article de Carles PUIGFERRAT; Rosa Maria ASENSI, “Santa Maria de Flix”, dins Catalunya 
Romànica, vol. XXVI, Barcelona, 1997, p. 63. Vegeu també P. CATALÀ I ROCA; M. BRASÓ 
I VAQUÉS, “El castell de Flix”, dins Els castells catalans, vol. IV, pp. 470 i 474 nota 4 
bis).

8. Apèndix, docs. 81, 86 (1389, setembre, 10), 89 i 94 (1389, setembre, 16).
9. Apèndix, docs. 82, 87 (1389, setembre, 10) i 91 (1389, setembre, 16).
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València, Jaume d’Aragó, parent del rei,10 al cardenal de Viviers,11 
al mestre dels hospitalers de Rodes,12 a Jofre Boïl, procurador reial 
a la cúria papal, a Pere Despont, secretari de Joan I,13 i al cambrer 
del Sant Pare, que era el bisbe d’Arles, Joan de Rochechouart.14

No sabem si els sobirans catalanoaragonesos van triomfar en la 
seva proposta i si fra Francesc Tortosa esdevingué prior del monestir 
de Sant Pau del Camp. Si observem el priorologi de Sant Pau, veiem 
que, certament, existeix una llacuna de quinze anys, des del 1376, 
any del traspàs de Ramon Guixà, i el 1391, en què és designat Pere 
Oliver. Hi ha la possibilitat que un dels priors d’aquest període poc 
conegut de la història del monestir hagués estat Francesc Tortosa, 
però no n’hem trobat, de moment, cap prova documental.

10. Apèndix, docs. 83, 88 (1389, setembre, 10), 91 i 95 (1389, setembre, 16). 
L’infant Jaume d’Aragó (1341-1396) era germà d’Alfons d’Aragó, duc de Gandia i marquès 
de Villena, ambdós fills de Pere d’Aragó, comte de Ribagorça i d’Empúries, néts del rei 
Jaume II i cosins de Pere el Cerimoniós. L’any 1362 fou designat bisbe de Tortosa i a 
partir de 1369 bisbe de València, i durant el seu pontificat l’església valentina gaudí de gran 
esplendor. En ple Cisma d’Occident, l’any 1387, el papa d’Avinyó Climent VII el designà 
cardenal del títol de Sant Climent i (a partir del 1391, bisbe sabinense). Tanmateix, no 
fou fins que Joan I reconegué Climent VII com a pontífex legítim, que Jaume d’Aragó 
va ser confirmat en la dignitat cardenalícia. Comunament se’l coneixia com “el cardenal 
de València” (cf. Conrad EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, I, Monasterium, 1913, 
p. 28; Elías OLMOS CANALDA, Los prelados valentinos, València, 1949, pp. 95-101).

11. Apèndix, docs. 83, 88 (1389, setembre, 10). El cardenal de Viviers era Joan 
de Bronhiaco (Brugniaco). Va ser designat cardenal pel papa d’Avinyó, Climent VII, del 
títol de Santa Anastàsia, posteriorment, l’any 1405, fou bisbe ostiense. Va morir l’any 
1426. Freqüentment, era conegut com “el cardenal de Viviers” (Conrad EUBEL, Hierarchia 
Catholica Medii Aevi,... I, p. 28).

12. Apèndix, docs. 84 (1389, setembre, 10), 90, 97 (1389, setembre, 16). El 
gran mestre de Rodes era l’aragonès Juan Fernández de Heredia (¿1310?-1396), que es 
mantenia sota l’obediència del papa avinyonès Climent VII. Sobre aquest gran mestre, 
cf. J. DELAVILLE LE ROULX, Les Hospitaliers à Rhodes (1310-1421), Londres, 1974, i la 
bibliografia d’Anthony LUTTRELL. Vegeu també Juan Manuel CACHO BLECUA, El Gran Maestre 
Juan Fernández de Heredia, Saragossa, 1997.

13. Apèndix, docs. 85 (1389, setembre, 10), 93 i 98 (1389, setembre, 16). Jofre Boïl 
era un prelat valencià que actuava com a ambaixador reial a la cort pontifícia d’Avinyó. 
Més tard, l’any 1397, seria elevat al cardenalat per Benet XIII. Quant a Pere Despont era 
escrivà-secretari del rei Joan I. Era freqüent que a aquests funcionaris de la cancelleria 
els fossin encomanades diverses comissions, entre les quals hi havia la de ser enviats a 
l’estranger en qualitat de nuncis o d’ambaixadors (cf. José TRENCHS; Antonio M. ARAGÓ, 
“Las cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan 
II”, dins Folia Parisiensia, 1, Saragossa, 1982, pp. 45 i 59-61) Tal va ser el cas de Pere 
Despont, que fou enviat com a procurador reial a la cúria papal d’Avinyó. 

14. Apèndix, docs. 92 i 96 (1389, setembre, 16). Joan de Rochechouart era cambrer 
del papa Climent VII i bisbe d’Arles. Figura en una relació dels anomenats cardenals 
sense títol, és a dir, d’aquells que, per diverses circumstàncies, no arribaren a atènyer 
el cardenalat (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,... I, pp. 53 i 29).
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Aquesta intervenció dels sobirans catalanoaragonesos en la 
provisió del priorat de Sant Pau del Camp la tornem a trobar poc 
més de tres anys més tard: en efecte, el 30 de desembre de 1392, 
Joan I, ateses les altes qualitats de fra Francesc Desperer, cambrer 
del monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelona, on havia residit 
durant més de quaranta anys, el proposà al papa Climent VII com 
a prior del cenobi. El rei justificava al papa la col·lació d’aquest 
benefici al·legant que, després del traspàs del seu predecessor, Francesc 
Desperer ja havia estat elegit concordement per la comunitat de 
Sant Pau.15 La reina Violant no havia badat i, el 29 de desembre 
del mateix any, també havia demanat al Sant Pare que concedís el 
priorat de Sant Pau a fra Francesc Desperer.16 Tal com ho havien 
fet en el cas de Francesc Tortosa, per tal de reeixir en la proposta, 
el rei i la reina, a més d’adreçar-se al Sant Pare per obtenir el que 
volien, van recórrer a altres dignitats eclesiàstiques, com el cardenal 
de Viviers, Joan de Brugniaco.17

Tampoc no sabem si Desperer va ser prior. Almenys no consta 
al priorologi de Sant Pau, segons el qual, entre el traspàs de Pere 
Oliver, el 1391, i la designació de Pere sa Illa, el 1396, hi tornà a 
haver un lapse de cinc anys. Foren, així mateix, anys obscurs per 
a la història de Sant Pau del Camp.

El rei Martí l’Humà (1395-1410), fill i successor de Joan I, es 
manifestà ferm partidari del papa d’Avinyó (1394-1423), Benet XIII, 
l’aragonès Pero Martines de Luna. El rei Martí també s’interessà 
per la provisió de càrrecs monàstics al cenobi de Sant Pau del 
Camp. Els exemples que tenim corresponents al seu regnat són 
una demostració ben clara del que solia esdevenir-se en aquells 
anys. Amb freqüència, els reis compensaven els serveis rebuts dels 
seus súbdits amb la col·lació d’un càrrec eclesiàstic. Consta en un 
document del 10 de novembre de 1408 que Martí l’Humà suplicà 
a Benet XIII que volgués designar fra Miquel de Rajadell com a 
prior de Sant Pau del Camp. Rajadell llavors era prepòsit major de 
Sant Cugat del Vallès. Per a obtenir aquest benefici, el rei al·legava 
no només els mèrits personals de fra Miquel sinó també els serveis 
que havia rebut dels pares i amics del monjo.18 No sabem tampoc si 

15. Apèndix, doc. 102.
16. Apèndix, doc. 100.
17. Apèndix, docs. 101 (1392, desembre, 29) i 103 (1392, desembre, 30). Sobre 

Joan de Brugniaco, vegeu més amunt nota 11 d’aquest capítol.
18. Apèndix, doc. 114.
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Benet XIII complagué el rei Martí en aquesta petició. Tanmateix, tan 
sols mig any més tard, el 29 de març de 1409, el sobirà s’adreçava 
novament al pontífex per a demanar-li que la dignitat d’abat del 
monestir de Santa Maria d’Amer, de la diòcesi de Girona, o la de 
prior de Sant Pau del Camp, les quals hom preveia que quedarien 
vacants per promoció de les persones que les ocupaven —o qualsevol 
altra abadia o priorat— fossin concedides a Berenguer de Perernau, 
monjo i director del cor del monestir de Santa Maria de Ripoll, de 
qui el rei havia rebut diversos serveis (“propter plura grata servicia 
per eum nobis impensa”).19 L’endemà mateix, el 30 de març, el rei 
Martí demanava a Benet XIII que fra Joan Satrilla, prior de Sant 
Pau del Camp, fos promogut abat de Sant Cugat del Vallès, en cas 
que l’abat de Sant Cugat fos designat abat del monestir de Santa 
Maria de Ripoll.20 Tal com ja s’havia fet, i com veurem que es farà 
altres vegades, el rei s’adreça al Sant Pare i a totes les persones 
que podien tenir influència sobre el pontífex perquè concedís el que 
demanava. Veiem, doncs, com tot seguit, després d’adreçar-se al papa, 
el rei Martí escrivia al cardenal de Montaragó,21 al cardenal Carlos 
de Urríes,22 a l’arquebisbe de Tarragona, Pere Sagarriga,23 a Lluís 

19. Apèndix, doc. 116. Cal remarcar que la mateixa data, el 29 de març de 1409, 
el rei enviava cartes a Pere Sagarriga, arquebisbe de Tarragona, a l’abat del monestir 
de Sant Joan de la Penya, a Francesc Aranda i a Simó Miró, ambaixadors del rei a 
Avinyó, demanant-los que intercedissin al Sant Pare perquè li concedís aquest favor 
(apèndix, doc. 117).

20. Apèndix, doc. 118. No era pas aquesta la primera vegada que Martí l’Humà 
feia aquesta petició al pontífex. Així ho demostra la carta publicada per Girona i 
Llagostera, datada el 14 de març de 1409, i adreçada al seu ambaixador “Mossènyer 
Francesc d’Aranda”, en la qual el monarca es mostrava sorprès del fet que encara no 
se li hagués dit res de la promoció del prior de Sant Pau, fra Joan Satrilla, com a abat 
de Sant Cugat del Vallès. El rei manifestava l’afecte que sentia per Joan Satrilla “axí per 
sos mèrits com per contemplació de nostres tresorer e comprador maior, cunyat e frare 
del dit prior, los quals sabets ab gran diligència són contínuament en nostre servey” (D. 
GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rey En Martí,... p. 228).

21. Apèndix, doc. 119. El cardenal de Montearagón fou ascendit a la dignitat 
cardenalícia pel papa Benet XIII, el 22 de setembre de 1408, del títol de “Sancti Laurencii 
in Damaso”. Malgrat que el seu nom era Juan Martínez de Murillo, se’l coneixia, 
comunament, pel de “cardenal de Montaragó”, perquè era abat d’aquest monestir, a la 
diòcesi d’Osca. Va morir a Roma l’any 1420 (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii 
Aevi,... I, p. 30).

22. Carlos Jordán de Urríes y Pérez de Salanova pertanyia al llinatge noble 
aragonès dels Jordán de Urriés. Fou instituït cardenal-diaca del títol de Sant Jordi per 
Benet XIII l’any 1408. Era comunament conegut pel de “cardenal de Urríes”. Va morir 
a Roma l’any 1420 (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,... I, p. 30).

23. Pere de Sagarriga i de Pau, de la família catalana dels Sagarriga, fou bisbe 
de Lleida, des del 1403 al 1407 i des d’aquesta data fins a la seva mort, esdevinguda al 
final de 1418, va ser arquebisbe de Tarragona, per nomenament de Benet XIII. Actuà 
com a compromissari de Casp i com a conseller de Ferran d’Antequera i d’Alfons el 
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de Vallterra, capellà del papa Benet XIII,24 i al cartoixà aragonès de 
Portaceli, Francesc d’Aranda, ambaixador a la cort papal.25 El rei 
temia que el motiu pel qual el papa no accedia a aquesta petició 
seva no fos que —segons havia sabut—, algunes persones havien 
comunicat a l’arquebisbe de Tarragona que la voluntat del monarca 
era que l’abat de Santa Maria d’Amer fos destinat a Sant Cugat 
del Vallès, quan el cert era que ell no hi volia cap altra persona 
més que el prior de Sant Pau del Camp. El cardenal de Montaragó  
tenia l’encàrrec del rei Martí de demanar al Sant Pare que no fes 
cas d’aquestes cartes, ja que havien estat escrites sense que el rei 
ho sabés. 

L’actitud que hem observat en els sobirans catalanoaragonesos 
Joan I i la seva muller Violant i en el rei Martí l’Humà pel que 
fa a la intervenció de la Corona en la provisió del priorat de Sant 
Pau del Camp —si ho jutgem per la documentació publicada—, la 
tornem a trobar protagonitzada pel rei Alfons el Magnànim (1416-
1458), de la dinastia Trastàmara, i per la reina Maria de Castella, 
la seva muller, qui, a més, fou la seva lloctinent des del 1420, i a 
Catalunya des del 1432.26 Es tracta de tretze documents els quals, 
cronològicament, comprenen els anys 1419-1438.27

Tots aquests documents consisteixen a suplicar la confirmació 
papal de beneficis eclesiàstics (abadia, priorat) per als monestirs 
benedictins catalans de Sant Cugat del Vallès i de Sant Pau del 
Camp de Barcelona. Recordem que l’elecció del papa Martí V l’11 

Magnànim (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,... I, p. 479; J. SÁNCHEZ REAL, 
El archiepiscopologio de Luis Pons de Icart, Tarragona, 1954. pp. 140-143).

24. Lluís de Vallterra pertanyia al llinatge noble dels Vallterra, establert a 
València, arran de la conquesta. Era doctor en lleis, capellà de Benet XIII i oïdor de 
la cort papal (cf. León ESTEBAN, Cultura y prehumanismo en la curia pontificia del papa 
Luna. 1394-1423, València, 2002, p. 64).

25. Francesc d’Aranda, com ja s’ha dit, actuava com a agent del rei Martí a 
Avinyó, prop de Benet XIII, des de l’any 1402 (cf. F. X. ALTÉS I AGUILÓ, “A l’entorn de 
la vida i de l’activitat de Marc de Vilalba”,... pp. 114 i 116). Aranda es mantingué al 
costat de Benet XIII fins després de la seva deposició el 1417. Cal recordar també que 
Francesc d’Aranda va ser nomenat compromissari de Casp per Aragó i el juny de 1412 
es manifestà partidari de Ferran d’Antequera. Fou conseller d’aquest monarca, d’Alfons 
el Magnànim i de la seva lloctinent, la reina Maria (cf. Ferran SOLDEVILA, Història de 
Catalunya, Barcelona, 1963, pp. 527, 593, 597, 610).

26. Volem fer avinent que una de les característiques del caràcter de Maria de 
Castella fou el seu interès per afavorir els convents i monestirs amb almoines i d’interessar-
se seriosament per la disciplina, bondat i saviesa dels seus membres (F. SOLDEVILA, La 
Reyna Maria, muller del Magnànim, Barcelona, 1927, p. 63).

27. Apèndix, docs. 125, 126 (1419, octubre, 3), 127, 128 (1419, octubre, 4), 129 
(1419, novembre, 22), 130 (1419, novembre, 28), 131, 132, 133, 134 (1420, gener, 18), 
135 (1420, maig, 3), 137, 138 (1421, maig, 16).
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de novembre de 1417, sorgit del concili de Constança, havia posat 
fi al Cisma d’Occident.28 Per tant, els sobirans catalanoaragonesos, 
en les seves súpliques, s’adrecen a Martí V, ja que des del 1416 
s’havien sostret de l’obediència del papa Luna.

L’any 1419 s’havia produït la mort de l’abat del monestir 
benedictí de Sant Cugat del Vallès29 i tant Alfons el Magnànim 
com la seva muller la reina Maria, tenien especial interès perquè el 
benefici de l’abadia de Sant Cugat fos concedit a fra Joan Satrilla, 
llavors prior de Sant Pau del Camp. Recordem que, abans, el rei 
Martí l’Humà ja manifestà la seva preferència per aquest religiós. 
Joan Satrilla havia estat elegit abat per la comunitat de monjos de 
Sant Cugat. D’altra banda, els reis també volien que la pabordia 
del Penedès del monestir de Sant Cugat30 fos concedida al prior de 
Sant Pau del Camp. Per tal d’obtenir aquestes peticions, Alfons el 
Magnànim, el 3 d’octubre de 1419, va escriure al papa Martí V31 i 
també al conseller reial i doctor en dret civil i canònic, Miquel de 
Navés,32 tot demanant a aquest darrer que actués amb diligència a 

28. Després de l’elecció de Martí V, el cisma ja no constituïa un problema, tot 
i que Benet XIII es refugià al castell de Peníscola i mantenia la legitimitat de la seva 
elecció i, no només a la Corona d’Aragó sinó també a Castella, conservava partidaris. 
La seva activitat podia no comportar problemes, però sí que en podia tenir l’equívoca 
postura del Magnànim, amb relació a la seva política respecte a Itàlia (cf. Vicente A. 
ÁLVAREZ PALENZUELA, Extinción del Cisma de Occidente, Madrid, 1977).

29. Bernat Estruch havia estat al capdavant de l’abadia de Sant Cugat del 
Vallès des de l’any 1416 fins al 1419. Va morir el 10 de setembre d’aquest darrer any, 
octogenari. Cal remarcar que, durant el seu abadiat, el 1419, Alfons el Magnànim reuní 
Corts al monestir (José de PERAY Y MARCH, San Cugat del Vallés. Su descripción y su 
historia, Barcelona, 1931, pp. 155-156; Maria Teresa FERRER I MALLOL, “Les capitulacions 
per a la submissió de Sant Cugat a Joan II durant la guerra dels catalans contra el 
rei (1471)”, XLII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, 23-25 d’octubre de 1998, Sant 
Cugat del Vallès, 2000, pp. 157-165). Vegeu també l’abaciologi de Sant Cugat del Vallès 
confeccionat per A. PLADEVALL i A. M. MUNDÓ, “Sant Cugat del Vallès”, dins Catalunya 
Romànica, vol. XVIII, Barcelona, 1991, p. 162.

30. Les pabordies del monestir de Sant Cugat del Vallès daten de l’any 1173. 
A causa de la gran quantitat de propietats i de béns que havia acumulat el cenobi i 
que calia administrar, l’abat Guillem d’Avinyó va sol·licitar al Papa el permís per a dividir 
els béns del monestir en quatre administracions diferents, o pabordies, i va procedir a 
crear les pabordies del Llobregat, de Palau (amb seu a Palautordera), del Penedès i, la 
major, la del Vallès. Cada paborde havia de tenir cura de percebre les rendes d’una 
determinada part del domini i tenia la comissió de fer front durant tres mesos l’any 
a les despeses del monestir. El càrrec de paborde era un ofici important, fins al punt 
que alguns arribaren a tenir cases pròpies o petits palaus dintre del clos de l’abadia 
(cf. A. PLADEVALL i A. M. MUNDÓ, “Sant Cugat del Vallès”,... p. 163).

31. Apèndix, doc. 125. 
32. Miquel de Navés, nascut a Lleida, havia format part de la delegació cata-

lanoaragonesa que s’incorporà al concili de Constança el 10 de setembre de 1416. Llavors 
era ardiaca de Lleida. En un principi, es va sotmetre a l’obediència de Martí V. Més tard, 
en temps de l’antipapa Climent VIII (Gil Sánchez Muñoz), cap al 1424, fou conseller i 
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fi que el Sant Pare concedís el que es demanava.33 L’endemà, és a 
dir, el 4 d’octubre de 1419, el Magnànim, que era al monestir de 
Sant Cugat del Vallès, es tornà a adreçar al Sant Pare i va afegir 
una petició més a les formulades anteriorment: el rei desitjava que 
la pabordia del Penedès del monestir de Sant Cugat del Vallès, 
que hom preveia que quedaria vacant perquè fra Galceran Carbó 
passaria a ser prior de Sant Pau del Camp, fos ocupada per fra 
Francesc Savila, monjo de Sant Cugat, servidor reial i persona 
honorable. En aquest cas, i per tal d’assolir l’assentiment papal, 
el rei va utilitzar també els serveis de Miquel de Navés.34

El 22 de novembre de 1419, Alfons el Magnànim no s’adreçava 
al Sant Pare sinó al bisbe de Città di Castello (diòcesi de Florència, 
Itàlia) per una qüestió diferent. Li reprotxava el fet d’haver designat 
com a sagristà del monestir de Sant Pau del Camp un monjo del 
mateix monestir, quan el càrrec de sagristà no estava vacant. Li 
demanava que quan realment ho estigués, fos designat per a ocupar-
lo el benedictí Pere Saiol, a qui tenia en gran estima.35 Pocs dies 
després, el 28 de novembre, Alfons el Magnànim reiterava al Sant 
Pare la mateixa petició, és a dir, que quan quedés vacant el lloc 
de sagristà del monestir de Sant Pau del Camp, fos concedit a fra 
Pere Saiol, capellà del rei pel seus mèrits “et serviciis gratuitis”, i 
que fos revocada la provisió que d’aquest benefici havia estat feta 
a un altre monjo de Sant Pau del Camp.36

Transcorrien els dies i les col·lacions dels beneficis sol·licitats 
a Martí V no tan sols no es feien efectives, sinó que havien arribat 
rumors a la cort catalanoaragonesa que el pontífex s’havia deixat 
influir per algunes persones i que tenia la intenció de designar el 
bisbe de Città di Castello com a administrador de l’abadia de Sant 

promotor dels negocis de la cort d’Alfons el Magnànim. Va ser designat bisbe de Vic, 
bé que no arribà a prendre possessió del benefici (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica 
Medii Aevi, I, p. 526). Es troben moltes més dades sobre Miquel de Navés a: J. GOÑI 
GAZTAMBIDE, Los españoles en el Concilio de Constanza. Notas biográficas, Madrid-Barcelona, 
1966, pp. 102-105. Vegeu també E. DELARUELLE, F. R. LABANDE, P. OURLIAC, “Espiritualidad 
y política en la Edad Media”, a Historia de la Iglesia. De los orígenes a nuestros días, 
dirigida per A. FLICHE y V. MARTIN. Ed. espanyola dirigida per J. M. JAVIERRE, vol. XIII, 
València, 1977, pp. 482 y 487).

33. Apèndix, doc. 126.
34. Apèndix, docs. 127 i 128.
35. Apèndix, doc. 129. Città di Castello (Civitas Castelli) és una ciutat del centre 

d’Itàlia. A la data que estudiem, el bisbe de Città di Castello era el monjo benedictí 
Bernardo Bartolomeo (1409-1424), abat del monestir de “Sancti Michaelis de Podio Bonitii, 
OSB”, diòcesi de Florència (cf. C. EUBEL, Hierarchia Caholica Medii Aevi,... I, p. 190).

36. Apèndix, doc. 130.
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Cugat del Vallès. Per això, el 18 de gener de l’any 1420, la reina 
Maria, després de recordar al Sant Pare les cartes que li havien 
estat trameses pel seu espòs, el rei, li repetia, una vegada més, la 
mateixa sol·licitud: que fra Joan Satrilla, prior de Sant Pau, fos 
abat de Sant Cugat i que el paborde del Penedès de Sant Cugat 
fos prior de Sant Pau. La reina, després d’exalçar les altes virtuts i 
la ciència de fra Satrilla, manifestava a Martí V que la designació 
del bisbe de Città di Castello com a administrador de Sant Cugat 
era considerada contrària no tan sols a la voluntat dels sobirans 
sinó també de Catalunya, que mai no acceptaria un estranger 
al capdavant del cenobi de Sant Cugat del Vallès, a causa dels 
greus escàndols que, en temps passats, es van produir per prelats 
estrangers.37 La mateixa data, el 18 de gener de 1420, la sobirana 
féu també la mateixa sol·licitud al cardenal de Sant’Angelo38 i a 
Pere de Darnius, procurador seu a la cort papal.39 Els demanava 
que persuadissin el pontífex que no es deixés influir per aquelles 
“persones malvades” que li donaven informacions calumnioses 
contra la bona fama de fra Joan Satrilla. Per tal d’impedir que 
fos abat de Sant Cugat, s’havia dit de Satrilla que era cismàtic. 
Consegüentment, fra Galceran Carbó tampoc no arribava mai a 
ser prior de Sant Pau. La reina Maria elogiava, tant al cardenal 
com al procurador, les virtuts de Satrilla, la seva condició de 
catòlic autèntic —altrament, els reis ja no l’haurien proposat per 
una dignitat com la d’abat—, com també que descendia d’una 
il·lustre família barcelonina.40 La persona encarregada d’anar a la 

37. Apèndix, doc. 131.
38. El cardenal de Sant’Angelo, llegat apostòlic, era el portuguès Pedro de Fonseca. 

Va ser nomenat cardenal-diaca pel papa Benet XIII l’any 1412. Va morir l’any 1422 (cf. 
C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,... I, p. 30). Fou dels que se sotmeteren a Martí 
V, el qual els mantingué la dignitat cardenalícia (Josep AMETLLER Y VINYAS, Alfonso V de 
Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV, vol. 1, Girona, 1903, p. 125 nota 1).

39. Pere de Darnius, pel que fa a la seva carrera eclesiàstica, fou canonge i 
sagristà major de la Seu de Girona i més tard ardiaca major de la catedral d’Elna 
(Rosselló). Des del 1437 fins al 1440 va ser president de la Generalitat de Catalunya 
pel braç eclesiàstic (cf. Roser SALICRÚ I LLUCH, Història de la Generalitat de Catalunya i 
dels seus presidents, vol. I, Barcelona 2003, pp. 152-154).

40. Durant el segle XIV hi ha constància documental de diversos membres d’aquesta 
família: Francesc Satrilla, Berenguer Satrilla, Bernat Satrilla. Tots ocuparen càrrecs en 
el govern municipal de Barcelona en el segle XIV. Francesc Satrilla fou administrador 
del pes, jurat del Consell de Cent i elector dels consellers (cf. El “Llibre del Consell” de 
la ciutat de Barcelona, docs. 541, 572, 574, 586, 588, 589, 612). Berenguer Satrilla va 
ser administrador del passatge del Pont de Sant Boi i jurat del Consell de Cent (ibidem, 
docs. 574, 587, 589). Bernat Satrilla fou també jurat del Consell de Cent, membre de la 
dotzena de prohoms que elegia els consellers, arribà a ser conseller i mostassaf (ibidem, 
docs. 483, 506, 520, 521, 541, 549, 571, 574, etc.). Sobre Bernat Satrilla, vegeu també 
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seu papal per a despatxar aquest afer fou el prior del monestir 
benedictí de Santa Oliva.41 Aquest prior fou recomanat per la reina 
al cardenal de Sant’Angelo.42

El Sant Pare encara no va atendre les reiteratives i insistents 
peticions de la reina Maria a favor de fra Satrilla. Així ho 
demostra la missiva tramesa, el 3 de maig de 1420, per la dita 
sobirana a Pere de Santcliment, conseller en cap de la ciutat de 
Barcelona. Li deia que el papa de Roma li havia fet saber per un 
missatger que no concediria el benefici de l’abadia de Sant Cugat 
al prior de Sant Pau. Els monarques se sentien molt contrariats 
per aquesta notícia i ho lamentaven tant per Joan Satrilla, per la 
seva família i amics, com per la ciutat de Barcelona. Tanmateix, 
malgrat la negativa, encara no es donaven per vençuts.43 I ho 
encertaven, perquè aquesta vegada sí que, justament al cap d’un 
any, el desig dels reis catalanoaragonesos, pel que fa al benefici 
de l’abadia de Sant Cugat, es va fer realitat. Ens ho demostra el 
fet que, el 16 de maig de 1421, la reina Maria agraïa a Martí V 
la confirmació del prior de Sant Pau del Camp, fra Joan Satrilla, 
com a abat de Sant Cugat del Vallès. En canvi, no s’havia produït 
encara la provisió de Galceran Carbó com a prior de Sant Pau, ni 
la de Francesc Savila com a paborde del Penedès del monestir de 
Sant Cugat. La reina aprofità l’avinentesa per a demanar al Sant 
Pare que aquestes col·lacions encara pendents de realitzar-se es 
fessin efectives al més aviat possible. Aquesta vegada recorregué 
al cardenal de Piacenza44 perquè influís sobre l’ànim del papa i 
obtingués aquest favor.45

C. BATLLE, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, 
1973, I, p. 125. Un Asbertí Satrilla fou conseller del rei Joan I (cf. M. T. FERRER, “Una 
família de navegants: els Marquet”, dins El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona,... 
p. 226). 

41. El monestir de Sant Julià de Santa Oliva (Baix Penedès) era un monestir 
filial de Sant Cugat del Vallès. A partir del segle XIV, el priorat de Santa Oliva ja no 
tenia cap monjo ni cap donat. Tan sols un monjo de Sant Cugat conservava el títol de 
prior de Santa Oliva (cf. “Santa Oliva”, dins Catalunya Romànica, vol. XIX, Barcelona, 
1992, pp. 260-261).

42. Apèndix, docs. 132, 133 i 134.
43. Apèndix, doc. 135.
44. El cardenal, denominat vulgarment “cardinalis Placentinus”, era Branda de 

Castiglione, bisbe de Piacenza, elevat al cardenalat l’any 1411 per l’antipapa Joan XXIII, 
amb el títol de Sant Climent. Va morir l’any 1443 (cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica 
Medii Aevi,... I, p. 33).

45. Apèndix, docs. 137 i 138.
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No tenim, de moment, cap més informació referent a aquesta 
qüestió. Però, certament —tot i que va costar d’obtenir-les—, les 
confirmacions papals, finalment, es van produir, ja que fra Joan 
Satrilla figura a l’abaciologi de Sant Cugat del Vallès, on consta 
com a abat des del 1420 al 1430.46 A més, ja hem vist més amunt 
que, el 27 de maig de 1421, fra Joan Satrilla, com a abat de Sant 
Cugat del Vallès, presentava l’apel·lació a una sentència,47 i que 
fra Galceran Carbó, el 30 d’abril de 1422, obtenia l’autorització 
de la reina Maria per a dur a terme una capbrevació.48 Segons el 
priorologi de Sant Pau, fra Galceran Carbó apareix com a prior 
des de l’any 1424 al 1429. D’altra banda, el 14 de gener de 1424, 
fra Francesc Banyeres, actuant com a prepòsit, obtingué d’Alfons 
el Magnànim el permís per a capbrevar.49

Després de l’any 1422 sembla que la bona relació entre Alfons 
el Magnànim i el papa Martí V s’anà deteriorant. La causa d’aquest 
distanciament no era la protecció que Alfons el Magnànim atorgava 
a l’ancià Benet XIII en el seu refugi de Peníscola, sinó més aviat 
la política italiana del sobirà.50 El cas és que el 28 de juny de 
1423, el rei va expedir un decret segons el qual disposava que 
no s’admetés cap document procedent de la Seu Apostòlica sense 
l’“exequatur regium”; que els tributs que es pagaven a aquesta seu 
quedessin a les mans de les persones que el rei va voler designar, 
i que, durant aquesta suspensió, els arquebisbes, bisbes, abats, 
etc., proveïssin en els beneficis que els pertocaven.51 La mort 
de Benet XIII, esdevinguda l’any 1423, tampoc no significà la 
fi definitiva del cisma perquè a Peníscola era elegit Gil Sánchez 
Muñoz, amb el nom de Climent VIII, per a succeir-lo. Alfons el 
Magnànim trencà les relacions amb Roma, reconegué Climent VIII 
com a únic papa i li donà el seu suport.52 No fou fins al 1429 
que el rei ordenà a aquest antipapa que renunciés i aquest acte 
d’obediència  va permetre de posar un final definitiu als últims 
vestigis que quedaven del Cisma d’Occident.53

46. A. PLADEVALL; A. M. MUNDÓ, “Sant Cugat del Vallès”,... p. 162. Vegeu també 
J. DE PERAY Y MARCH, San Cugat del Vallés..., p. 156.

47. Apèndix, doc. 139 i nota 48 del capítol IV.
48. Apèndix, doc. 143 i taula d’autoritzacions per a capbrevar, p. 39.
49. Apèndix, doc. 145 i taula d’autoritzacions per a capbrevar, p. 39.
50. Cf. V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Extinción del Cisma de Occidente..., p. 2, 54 i s.
51. Edita J. AMETLLER, Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del 

siglo XV, I, cit., pp. 196-198.
52. V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Extinción del Cisma de Occidente..., pp. 54 i s.
53. J. AMETLLER, Alfonso V de Aragón, I, cit., pp. 286 i ss. V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, 

Extinción del Cisma de Occidente, cit., pp. 115 i ss.
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No pensi pas el lector que aquesta insistent intervenció dels 
reis prop dels pontífexs per a proveir una persona determinada 
d’un càrrec eclesiàstic fou una cosa exclusiva de Sant Pau del 
Camp, sinó que es dóna arreu en molts altres centres monàstics 
i catedralicis.54

A l’apèndix documental encara es troben tres documents sobre 
la relació entre la Corona catalanoaragonesa i la Seu Apostòlica 
pel que es refereix a Sant Pau del Camp. Tots tres al·ludeixen al 
mateix assumpte.55 La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, 
el 4 de març de 1422,56 s’interessà molt especialment perquè el 
prior de Sant Pau del Camp, fra Galceran Carbó, fos eximit del 
pagament d’una pensió de 200 florins anuals al bisbe de Mallorca;57 
perquè, si es pagués aquesta pensió, gairebé no li quedaria res, al 
priorat, per al seu manteniment, ja que el valor total del priorat 
era —segons el document— de 500 florins i ja pagava una altra 
pensió de 70 lliures barceloneses anuals. Els sobirans demanaren al 
bisbe de Mallorca que renunciés a aquesta pensió.58 Ja hem dit més 
amunt que un dels aspectes pels quals la reina Maria manifestava 
major interès era el sosteniment material dels monestirs.59

54. Vegeu, per exemple, la intervenció reial respecte del primer abat de Mont-
serrat (F. X. ALTÉS I AGUILÓ, “A l’entorn de la vida i de l’activitat de Marc de Vilalba”,... 
pp. 101-153.

55. Apèndix, docs. 140, 141, 142 i 144.
56. La reina Maria ho demanà al papa Martí V (apèndix, doc. 140) i també a 

comunament anomenat “cardenal de Sant Eusebi”, que no era altre que el bisbe de 
Pisa Alamano Adimaro, ascendit al cardenalat per l’antipapa Joan XXIII (apèndix, doc. 
141). 

57. En aquests moments el bisbe de Mallorca era Lluís de Prades, notari apostòlic 
i batxiller en decrets. Fou bisbe de Mallorca fins el 1429, any en el qual va ser substituït 
per Gil Sánchez Muñoz (que havia estat l’antipapa Climent VIII), després d’haver-se sotmès 
a l’obediència de Martí V (cf. P. B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, reprod. 
Graz, 1957, p. 48; C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,... I, p. 323; J. AMETLLER, 
Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV,... I, p. 289).

58. Apèndix, docs. 142 i 144.
59. F. SOLDEVILA, La Reyna Maria, muller del Magnànim..., pp. 62-63.





El priorat de Sant Pau del Camp fou un monestir petit pel 
que fa al nombre de monjos.1 Tanmateix, ara intentarem analitzar 
què ens diuen els documents de cancelleria reial que publiquem 
com a apèndix d’aquest llibre sobre la comunitat de Sant Pau 
del Camp.

ELS PRIORS I ALTRES CÀRRECS MONÀSTICS

La majoria dels documents de l’apèndix tenen com a protagonistes 
aquells que exerciren el càrrec de priors de Sant Pau, però poques 
vegades els mencionen pel seu nom. Per a saber de quin prior ens 
parlen els documents ens hem de valer del priorologi publicat pel 
doctor Antoni Pladevall.2

En el primer document d’aquesta col·lecció, datat el 10 de març 
de 1287, ja hi és esmentat un prior de Sant Pau del Camp, a qui 
Alfons el Liberal demana 200 sous pel tribut de la cena.3 Tenint en 
compte la data del document, pensem que aquest prior devia ser 
encara Berenguer de Solicrup perquè, si examinem la col·lecció de 

1. A. PLADEVALL (“Sant Pau del Camp”, dins Catalunya Romànica, XX, p. 215) 
constata la presència d’un prior i quatre monjos el 1216, un prior i sis monjos el 
1286 i un prior i set monjos entre el 1299 i el 1337. Així es posa de manifest també 
en l’estudi que vam fer dels pergamins del monestir. Els monjos que, a continuació 
del prior, signen els documents de compravenda o els establiments emfitèutics són 
certament pocs (J. MUTGÉ, Pergamins..., pp. 57-78).

2. Com ja hem dit, sempre que citem el priorologi de Sant Pau del Camp ens 
referim al que va confeccionar el Dr. Antoni PLADEVALL, que es troba publicat en el capítol 
sobre “La història [de Sant Pau del Camp]”, p. 33. I també a “Sant Pau del Camp”, 
Catalunya Románica, vol. XX, p. 215.

3. Apèndix, doc. 1.

VII

La comunitat de Sant Pau del Camp segons 
els documents de la Cancelleria Reial
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pergamins de Sant Pau del Camp conservats a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, observem que, des de l’any 1278 fins cap al final de maig 
de 1287, en alguns d’aquests pergamins consta com a prior de Sant 
Pau un tal Berenguer, que podria ser Berenguer de Solicrup, ja que 
el prior que el succeiria, anomenat també Berenguer i de cognom 
Riu, apareix en aquests mateixos pergamins encara com a sagristà;4 
concretament, són el de 30 de novembre de 1285 i el de 29 de gener 
de 1287.5 Pocs anys després, el 21 de setembre de 1293, Jaume II 
manifestava que el cenobi de Sant Pau estava sense prior a causa de 
la mort de qui exercia aquesta dignitat. Tot i que no en menciona el 
nom, segurament es referia a Berenguer de Solicrup.6 Casualment, en 
un instrument de compravenda de la mateixa data, el qual corrobora 
l’afirmació del rei, llegim que els monjos fra Guillem Busquets i fra 
Marc Portell actuaven de compradors en nom del monestir perquè 
vacava el càrrec de prior (“...fratri Guillermo de Busquetis et fratri 
Marcho de Portello...procuratoribus generalibus ipsius monasterii et 
conventus eiusdem, ipso monasterio nunc priore vacanti...”).7 Al cap 
d’un mes, el 22 d’octubre de 1293, data en la qual fra Berenguer 
Riu es disposava a emprendre un viatge cap a Roma, ja tenia la 
condició de prior electe. El document ho diu ben clar: “electus in 
priorem”.8 Aquest desplaçament a Roma és una prova que, de moment, 
fra Berenguer no degué encara fer-se càrrec de manera efectiva de 
la seva recentment assolida dignitat prioral de Sant Pau del Camp. 

4. J. MUTGÉ, Pergamins..., pp. 69, 168-169, 170-172 i 173-178.
5. J. MUTGÉ, Pergamins..., pp. 170-172 i 173-174.
6. Apèndix, doc. 5. 
7. J. MUTGÉ, Pergamins..., doc. 49, p. 184. Tanmateix, paral·lelament a les dades que 

procedeixen de la documentació, també cal tenir en compte les inscripcions epigràfiques, 
especialment les inscripcions sobre làpides sepulcrals que hi havia hagut tot al voltant 
del claustre de Sant Pau abans de la destrucció de l’any 1835, les quals confirmen la 
mort de Berenguer de Solicrup el 19 de setembre de 1293. Les transcripcions d’aquestes 
làpides es conserven en dues fonts: 1. En un manuscrit del pare Jaume de Llanza, prior 
de Sant Pau, que forma part de la biblioteca de Josep M. Fondevila, corresponent a la 
visita que l’any 1804 Jaume Villanueva féu al monestir barceloní; 2. En un manuscrit 
anònim, de l’Acadèmia de la Història de Madrid; 3. A la Crónica Universal del Principado 
de Cataluña de Jeroni Pujades (1568-1635); i 4. En un manuscrit anònim i sense data de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. A les làpides sepulcrals s’hi solien inscriure els 
aniversaris que havien instituït, en vida, les persones soterrades. Una d’aquestes làpides 
correspon al prior Berenguer de Solicrup i hi consta, efectivament, la data ja mencionada 
del seu traspàs. Hi diu: “Frater Berengarius de Solicrupo, prior huius domus, constituit 
hic anniversarium et flocos monachorum, qui obiit an. Domini MCCXCIII. XIII kal. 
octobris” (Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, vol. 18, Madrid, 1851, 
p. 155; A. DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. 1, pp. 596-603). A. Pladevall 
precisa que Solicrup, a més de fundar un aniversari, també va fer una fundació per a 
pagar “flocos”, és a dir, vestits de llana per als monjos (“La història...”, p. 32).

8. Apèndix, doc. 6.
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Confirma aquesta hipòtesi el fet que el mateix rei Jaume II, l’11 
de desembre de 1293, manifestava que el monestir de Sant Pau es 
trobava sense prior des de la mort de Berenguer de Solicrup (“Cum 
prioratus monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone vaccet morte 
fratris Berengarii de Solicrupo, olim prioris dicti monasterii”. Aquí sí 
que el rei el menciona pel seu nom),9 la qual cosa concorda amb 
les dades dels documents que demostren que fins cap al final del 
segle XIII Riu no va dirigir la comunitat. En efecte, el 18 i el 19 
de gener de 1297, ja actua en primera persona lloant i confirmant 
dos establiments emfitèutics i el 15 de març de 1297 accepta una 
avinença.10 El 2 de maig de 1297 Berenguer Riu era, efectivament, 
prior de Sant Pau i delegat per la Seu Apostòlica en les qüestions 
sobre la usura.11 L’11 de març de 1300 signava una reducció a cens, 
és a dir, convertia un contracte emfitèutic consistent en el lliurament 
al monestir d’una part proporcional de la collita, en un cens fix.12 
El traspàs de Berenguer Riu s’esdevingué el 27 de novembre de 
1300, segons la seva lauda sepulcral.13

A partir dels primers anys del segle XIV, trobem un nou prior 
de Sant Pau: Pere Ferran.14 El primer document de la col·lecció 
documental on es menciona porta data del 27 de setembre de 130515 
i consisteix en el privilegi mitjançant el qual Jaume II eximí el 
cenobi de Sant Pau del Camp del pagament del tribut de la cena. 
Aquesta situació fou assolida després d’un llarg període de pugna 
entorn de si era o no legítim que la Corona exigís aquest tribut, com 
hem vist en el capítol II, apartat “La cena”. El prior Pere Ferran 

 9. Apèndix, doc. 8. Malgrat que en aquest document Jaume II manifesta el 
seu interès perquè sigui prior de Sant Pau fra Jaume Guillem, monjo del monestir 
benedictí de Sant Maria d’Arles (Vallespir), qui de fet va succeir Berenguer de Solicrup 
fou Berenguer Riu.

10. J. MUTGÉ, Pergamins..., p. 70, notes 38, 40.
11. Apèndix, doc. 14.
12. J. MUTGÉ, Pergamins..., p. 70, nota 41 i doc. núm. 58, pp. 200-204; J. MUTGÉ, 

“Los censos enfitéuticos en el monasterio de «Sant Pau del Camp» de Barcelona (siglo 
XIII)”, Estudios en Memoria del Profesor Dr. Carlos Sáez. Homenaje. M. del Val GONZÁLEZ DE 
LA PEÑA (coordinadora), Universidad de Alcalá, 2007, p. 297. Sobre Berenguer Riu, vegeu 
també J. BAUCELLS I REIG, “Els monestirs del bisbat de Barcelona durant el pontificat de 
Ponç de Gualba (1303-1334)”, II Col·loqui d’Història del monaquisme català, I, Abadia de 
Poblet, 1972, p. 103, on esmenta que havia instituït un aniversari.

13. El prior Berenguer Riu també tingué una làpida sepulcral en el claustre 
del monestir, on consta que morí l’any 1300 (A. DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva 
història,... 1, p. 601; A. PLADEVALL, “La història...”, p. 32).

14. O “Ferrando” (segons el priorologi fou prior des del 1303 fins al 1318). 
15. Apèndix, doc. 29.
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va morir l’1 de febrer de 1318.16 Per tant, va exercir de prior de 
Sant Pau del Camp entre els anys 1305 i 1318. Des del 1318 fins 
al 1322, en què Ramon d’Olzinelles començà a dirigir la comunitat 
benedictina,17 possiblement el priorat estava vacant. Tanmateix, en 
un pergamí datat el 10 d’abril de 1320 hi consta un prior anomenat 
Ramon.18 Podria ser que es tractés d’un altre Ramon, diferent de 
Ramon d’Olzinelles, però el més probable és que sigui aquest darrer, 
així ho suposa també el doctor Pladevall.19

Seguint el priorologi de Sant Pau i l’estudi de Josep Baucells,20 
els documents de l’apèndix compresos entre el núm. 34 (1322, 
octubre, 22) i el 50 (1337, abril, 15), ambdós inclosos, corresponen 
a l’època de Ramon d’Olzinelles, infermer del monestir. Llevat de 
tres vegades en les quals es menciona el nom i el cognom del prior, 
a la resta dels documents del grup esmentat tan sols es parla del 
“prior de Sant Pau”. Va ser en temps del prior Olzinelles quan el 
monestir fou objecte d’un seriós assalt21 i també fou llavors quan 
Alfons el Benigne posà el cenobi sota la seva protecció i guiatge.22 
Fixem-nos encara en tres documents que mencionen Ramon 
d’Olzinelles: un és del 24 de febrer de 1332. Aquí consta com a 
diputat de la Seu Apostòlica donant possessió corporal del priorat 
de Santa Maria de Gualter, vacant a causa del traspàs de Deodat 
Malet, a Francesc de Sant Daniel, monjo del monestir de Santa 
Maria de Ripoll, quan la provisió corresponia al llavors abat de 

16. J. Baucells (“Els monestirs del bisbat de Barcelona”,... pp. 103-105) dóna 
diverses notícies sobre Pere Ferran, des de l’any 1305 fins al 1318 en què va morir, 
procedents de l’Arxiu Diocesà de Barcelona, per exemple que l’any 1306 es trobava fora 
de Barcelona in remotis agentis, que era sotsdelegat papal en l’execució efectiva d’uns 
mandats processals a favor de Pere Comte, rector de l’altar de Sant Marc de la Seu 
(1312); que fou sis vegades delegat episcopal en visites pastorals; que el 1312 efectuà 
un arbitratge entre l’abat de Ripoll (en aquest any Guillem Descamps) i el bisbe de Vic 
(Berenguer de Guàrdia), etc., Josep BAUCELLS en la seva obra Vivir en la Edad Media..., 
vol. IV, p. 2014, aporta una altra notícia datada l’any 1315, procedent, així mateix, de 
l’Arxiu Diocesà de Barcelona, referida al prior Pere Ferran: Pere Ferran va actuar a 
favor de Bernat d’Olzet, ciutadà de Barcelona, acusat d’haver portat fora de la ciutat 
una neòfita amb l’ajuda del saig (agutzil) del veguer de Barcelona, i d’haver ferit Ferrer 
de Llacera amb l’espasa, perquè no va accedir a absoldre’l de l’agressió perpetrada a 
dos clergues que li sortiren al pas. (Vegeu també l’abaciologi de Santa Maria de Ripoll 
confeccionat per A. PLADEVALL a “Santa Maria de Ripoll”, dins Catalunya Romànica, 
vol. X, p. 216; C. EUBEL, Hierarchia Catholica,..., I, p. 525.)

17. Priorologi i Josep BAUCELLS, Els monestirs del bisbat de Barcelona,... pp. 
105-106.

18. J. MUTGÉ, Pergamins..., pp. 71 i 275-280.
19. A. PLADEVALL, “La història...”, p. 33.
20. J. BAUCELLS, “Els monestirs del bisbat de Barcelona”,... pp. 103-106.
21. Apèndix, docs. 38 i 41 (vegeu el capítol I, pp. 18-19).
22. Apèndix, doc. 37 i 42 (vegeu el capítol I, pp. 18-19).
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Ripoll, Hug Desbac.23 El segon és del 13 d’abril de 1332. D’acord 
amb el contingut d’aquest document, Ramon d’Olzinelles, juntament 
amb Berenguer de Sentmenat, canonge de la Seu de Barcelona, i 
Bernat Bonet, procurador i sagristà de Sant Cugat del Vallès, apel·là 
la sentència dictada pel jutge de la cort reial, Guillem Mora, en un 
litigi existent entre el procurador fiscal del rei i el síndic de Caldes 
de Montbui.24 La tercera vegada que trobem el nom complet d’aquest 
prior és en un document del 25 de juny de 1336, on actuà, així 
mateix, per delegació apostòlica en una qüestió de competències 
entre la jurisdicció reial i la jurisdicció eclesiàstica.25 Tanmateix, 
un document de l’1 d’abril de 1333 que menciona “fra Ramon, 
prior del monestir de Sant Pau del Camp” es refereix també a 
Ramon d’Olzinelles. Mitjançant aquest document sabem que Ramon 
d’Olzinelles fou marmessor del testament de Guillem de Bell-lloc, i 
com a tal assignà a les sors menoretes de Barcelona (seguidores de 
la regla de Sant Francesc) la quantitat de 1.133 sous barcelonesos, 
els quals formaven part de la quantitat de 3.708 sous que la cúria 
devia als hereus de Guillem de Bell-lloc i que, en l’esmentada data 
d’abril, encara no havien cobrat. Per això, Alfons el Benigne manà 
a Ponç de Gualba, bisbe de Barcelona, que del fons destinat a 
saldar els deutes del rei Jaume II fos pagada a l’abadessa de les 
sors menoretes la quantitat que se’ls devia —malgrat que aquest 
import no hi era previst—, atesa la seva pobresa, això sí, després 
d’haver pagat l’assignació destinada a saldar la marca (o carta de 
represàlia) decretada pel rei de França contra la Corona d’Aragó.26 
El prior Olzinelles, com els seus predecessors, tingué sepultura al 
claustre de Sant Pau del Camp i també hi ha constància que aquest 

23. Apèndix, doc. 43. Vegeu l’abaciologi de Santa Maria de Ripoll, citat a la 
nota 16 d’aquest capítol.

24. Apèndix, docs. 45 i 48. Sobre Bernat Bonet, vegeu al llarg d’aquest llibre les 
pp. 28, 48, 49, 52, 85, 86, 87.

25. Apèndix, doc. 49. Tal com hem comentat (capítol V, nota 4), Pere el 
Cerimoniós no permeté que el prior Ramon d’Olzinelles, tot i haver estat autoritzat per 
la Seu Apostòlica, cités judicialment una persona laica, la qual no podia ser jutjada per 
un tribunal eclesiàstic. Es tractava d’una qüestió de competències entre la jurisdicció 
reial i la jurisdicció eclesiàstica.

26. Apèndix, doc. 46. La marca del rei de França que esmenta el document, 
es refereix a la carta de marca que Carles IV el Bell de França concedí a favor d’uns 
mercaders de Narbona i Montpeller i contra la Corona d’Aragó, perquè Francesc Carròs, 
almirall de Jaume II, quan tenia assetjat el castell de Càller l’any 1325, es va apoderar 
de les mercaderies d’aquells mercaders que eren en una coca francesa (cf. J. MUTGÉ, 
“Una marca francesa contra els catalans, provocada per Francesc Carròs. 1323-1335”, 
dins Homenatge a la Memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez. Aplec d’Estudis dels seus deixebles 
i col·laboradors, Barcelona, 1989, pp. 127-138).
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prior va instituir diversos aniversaris, les inscripcions dels quals es 
mantingueren en el claustre fins a la seva destrucció, esdevinguda 
l’any 1835.27

Josep Baucells considera que el monestir de Sant Pau del Camp 
gaudí d’un període d’esplendor durant els priorats de Pere Ferran 
i de Ramon d’Olzinelles, és a dir, entre 1303 i 1336, i que fou en 
aquells anys quan hi hagué més monjos.28 

El priorologi de Sant Pau del Camp ens informa que, des del 
1338 fins al 1347, la comunitat del monestir estigué dirigida per 
un altre “fra Ramon”. Un bon nombre dels documents recollits en 
aquesta col·lecció, compresos dins d’aquest període cronològic, ho 
corroboren. Tal com hem comentat que s’esdevé habitualment, alguns 
documents no mencionen el nom del prior, però n’hi ha un, datat el 
5 de març de 1344, en el qual el rei Pere el Cerimoniós s’adreça a 
“venerabili fratri Raimundo, priori monasterii Sancti Pauli de Campo”, 
a qui demana que acudeixi a la seva presència per a tractar de 
diferents qüestions “honorem nostrum vehementer tangentibus”.29 És 
molt probable que aquest fra Ramon fos també aquell a qui Pere 
el Cerimoniós, l’any 1339, va donar permís per a construir un forn, 
segurament de pa, a la ciutat de Barcelona, fet que, com hem vist, 
motivà un litigi amb alguns ciutadans barcelonins.30 Observem, 
però, que el 21 d’abril de 1341, data en què el monestir recusà la 
sentència dictada en el litigi que es dirimia entre el cenobi i un 
moler, en lloc del prior actuà Bernat Bonet, procurador i ecònom 
de Sant Pau del Camp (“nomine procuratorio prioris et conventus 
Sancti Pauli de Campo Barchinone”).31 És possible que el procurador 

27. A. DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història,... I, p. 601.
28. J. BAUCELLS, “Els monestirs del bisbat de Barcelona”,... pp. 105-106. El lector 

hi trobarà més notícies de Ramon d’Olzinelles procedents de l’Arxiu Diocesà de Barcelona. 
Segons Josep Baucells, una prova de la bona marxa del cenobi en aquells anys és que 
els visitadors de la Congregació Claustral Tarraconense, a la qual pertanyia Sant Pau, 
el 13 de febrer de 1330 manifestaren que “ho havien trobat tot bé, tant en l’aspecte 
espiritual com en el temporal” (ibidem, p. 106).

29. Apèndix, doc. 58. 
30. Apèndix, docs. 51-55 i capítol IV, notes 14 a 24.
31. Apèndix, doc. 56. Hem trobat altres vegades Bernat Bonet com a procurador 

del prior Ramon d’Olzinelles: el 26 de maig de 1328, en presència de l’escrivà del notari 
de Barcelona, Bernat Sala, va llegir als col·lectors del bovatge (Jaume Tripó, Bernat Rovira 
i Guillem de Vilaltzir) una carta patent del rei en la qual es concedia l’exempció del 
bovatge als homes de la casa d’Espiells (Vallès Oriental), que era propietat de Sant Pau 
(ed. J. MUTGÉ, Pergamins..., p. 301-303, doc. 84 i apèndix, doc. 44 d’aquest llibre). Fixem-
nos que aquest personatge també ens ha aparegut com a procurador i sagristà de Sant 
Cugat del Vallès (“procuratorem prioris et sacriste monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis”, 
apèndix, docs. 45 i 48). Algunes altres notícies sobre un tal Bernat Bonet (que pensem 
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Bernat Bonet actués perquè el prior es trobava absent, ja que fonts 
vaticanes ens posen de manifest diverses visites ad limina efectuades 
a la Santa Seu d’Avinyó per aquest fra Ramon, prior de Sant Pau 
del Camp, en temps del pontificat de Benet XII (1334-1342). Es 
troben registrades a l’Archivio Segreto Vaticano, dins de la Sèrie 
denominada Obligationes et Solutiones on llegim: ... venerabilis vir, 
dominus Raymundus, prior monasterii Sancti Pauli de Campo... 
Estem parlant de les visites efectuades en les següents dates: 20 
de març de 1335, 19 de març de 1336, 26 de març de 1337, 20 de 
març de 1338, 11 de març de 1339, 12 de maig de; 1340, 10 de 
maig de 1341.32 

Segons el Priorologi de Sant Pau, fra Ramon actuà com a 
prior fins l’any 1347 i, entre els anys 1350 i 1368, fra Berenguer 
de Mataró estigué al capdavant de la comunitat monàstica. En 
alguns documents d’aquests anys trobem algunes variants entorn 
del nom d’aquest prior: en un document del 10 de gener de 1354, 
se l’anomena Petrus Berengarius.33 I en un altre document, datat el 
24 d’octubre de 1370, es menciona un Berenguer de Sant Esteve, 
prior del monestir benedictí de Santa Maria d’Arles (al Vallespir), 
de qui es diu que, en altre temps, és a dir, abans d’aquesta data, 
havia estat prior de Sant Pau (Berengario de Sancto Stephano, 
tunc priore monasterii Sancti Pauli de Campo...).34 Malgrat aquestes 
coincidències, creiem que seria molt agosarat suposar que Berenguer 
de Mataró, Pere Berenguer i Berenguer de Sant Esteve fossin la 
mateixa persona.

que pot ser aquest mateix) en les proporciona Josep Baucells: en una visita pastoral del 
bisbe Ponç de Gualba, efectuada el 4 d’agost de 1321, a Santa Coloma de Cervelló i a 
Torrelles, Bernat Bonet consta com a tonsurat (J. BAUCELLS, Vivir en la Edad Media..., 
IV, p. 2775, nota 48). I el 1336, el nou bisbe de Barcelona, Ferrer d’Abella, demanava 
al veguer de Barcelona i del Vallès que li fos lliurat Bernat Bonet, clergue tonsurat, per 
aplicar-li la justícia (ÍDEM, ibidem, IV, p. 2782, nota 88). L’any 1317 se’l menciona com a 
clergue casat resident a Sabadell (ÍDEM, ibidem, IV, p. 2873, nota 149). Els tonsurats eren 
els que només rebien la tonsura, cerimònia religiosa consistent a tallar els cabells i la 
barba a les persones que volien ser admeses a l’estat clerical, disposant-los així a rebre 
els ordes sagrats. Tanmateix, molts no passaven de la situació de tonsurats per manca 
d’una vocació superior i mai no arribaven al sacerdoci, però la situació de tonsurats els 
permetia de gaudir dels privilegis dels clergues.

32. Ed. Josep TRENCHS, “Benet XII i els monestirs catalans. Documents de la Cambra 
Apostòlica”, Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, VI/52 (1980), pp. 175-178.

33. Apèndix, doc. 59. Com hem vist al capítol III, nota 11, l’any 1358, Berenguer 
de Mataró va intervenir a favor dels homes de la quadra de Cantallops, que era un 
domini de Sant Pau del Camp, tot demanant al rei Pere el Cerimoniós que no fossin 
obligats a construir els murs i valls de Vilafranca del Penedès (apèndix, doc. 62). 

34. Apèndix, doc. 69.
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El 10 de febrer de 1361, trobem un altre fra Ramon —segons 
s’expressa en el document—, feia poc que havia assolit aquesta 
dignitat (“frater Raimundus, prior monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone… dictum prioratum fuerit noviter assequtus”). En la 
mateixa data, Pere el Cerimoniós, tot escoltant la petició de fra 
Ramon, li concedeix autorització per a capbrevar.35

El priorologi de Sant Pau esmenta Ramon Guixà com a prior de 
Sant Pau entre els anys 1373 i 1376. I després d’uns anys dels quals 
no se’n sap res, en el 1391, ja consta com a prior Pere Oliver.

Examinant els documents de cancelleria que publiquem, hem 
observat que en 1388, concretament al final del mes de febrer, 
torna a aparèixer com a prior l’esmentat Ramon Guixà (“adiens 
presenciam nostram religiosus frater Raymundus de Guixano, prior 
Sancti Pauli”). El document consisteix també en una autorització 
concedida pel rei Joan I al prior Ramon Guixà per a dur a terme 
una capbrevació.36

Certament, eren uns anys obscurs per al monestir de Sant Pau 
del Camp, coincidents amb el Cisma d’Occident i la relaxació dels 
costums i de la vida religiosa. Com hem vist en el capítol VI, en 
els darrers mesos de l’any 1389, concretament entre el setembre i 
el desembre d’aquest any, el rei Joan I i la seva muller Violant de 
Bar manifestaren el seu extraordinari interès per a obtenir del papa 
d’Avinyó Climent VII —de qui es manifestaren fervents partidaris— 
la col·lació del priorat de Sant Pau del Camp al monjo benedictí 
Francesc Tortosa, batxiller en decrets i llavors prior del monestir 
de Flix (diòcesi de Tortosa). Malgrat la insistència dels sobirans, 
no sembla pas que Francesc Tortosa arribés a ser prior de Sant 
Pau. El cert és que en el priorologi de Sant Pau no hi consta. Sí 
que hi consta Pere Oliver l’any 1391. Però l’any següent, el 1392, el 
càrrec de prior era de nou vacant. Per altra banda, els dies 29 i 30 
de desembre de 1392, el rei Joan I i la seva esposa Violant de Bar 
s’interessen molt especialment per fra Francesc Desperer, cambrer 
del monestir, de manera semblant a com, poc abans, s’havien 
interessat, sense èxit, per fra Tortosa. Demanen amb insistència al 
papa Climent VII que, ateses les altes qualitats de Francesc Desperer 
i haver residit durant més de quaranta-cinc anys en el cenobi de 
Sant Pau del Camp, li concedís la dignitat de prior, tot al·legant 

35. Apèndix, doc. 64.
36. Apèndix, doc. 80.
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que, després del traspàs del seu predecessor, Francesc Desperer ja 
havia estat elegit concordement per la comunitat de Sant Pau.37 En 
aquest cas, els sobirans tampoc no reeixiren en la seva petició.

Menys d’un any més tard, el 10 de setembre de 1393, Pere 
d’Illa o Sa Illa ja actua com a prior de Sant Pau del Camp. Així 
ho demostra el fet que, en l’esmentada data, Joan I, atenent la 
petició d’aquest prior (“ad supplicacionem humilem per vos dilectum 
et religiosum fratrem Petrum ça Ylla, priorem conventum monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, pro subscriptis, nobis factam”) 
posa el monestir sota la seva reial protecció.38 Un document del 25 
de maig de 1400 consisteix en l’autorització del rei Martí l’Humà 
al prior Pere sa Illa per a capbrevar.39 I el 4 de novembre de 1402 
ens apareix aquest mateix prior a causa d’un litigi entre Sant Pau 
del Camp i les filles penedides de Santa Maria Magdalena.40 El 
període comprès entre els anys 1406 i 1414 és també molt obscur 
i és poc el que se sap sobre les persones que dirigiren el priorat de 
Sant Pau del Camp durant aquest temps. Tanmateix, un document 
del 8 de juny de 1408 posa de manifest que fra Joan Satrilla era 
prior de Sant Pau i que havia demanat permís al rei Martí per a 
efectuar una capbrevació i aquest monarca li ho havia concedit: 
“Pro parte religiosi et dilecti nostri fratris Johannis Ça Trilla, prioris 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, necnon officialium et 
beneficiatorum ipsius monasterii fuit nobis humiliter supplicatum...
licenciam capibreviandi”.41 

Però allò que desitjava el rei Martí era que el papa Benet XIII 
—l’aragonès Pero Martines de Luna, de qui, com hem vist en el 
capítol anterior, el sobirà es mostrava partidari— concedís el priorat 
de Sant Pau del Camp a fra Miquel de Rajadell, baró honrat, llavors 
prepòsit major del monestir de Sant Cugat del Vallès.42 Poc després, 
el 29 de març de 1409, el rei demanava al papa Luna que la dignitat 
d’abat de Santa Maria d’Amer, de la diòcesi de Girona, o bé la 
de prior de Sant Pau del Camp, de la diòcesi de Barcelona —que 
quedarien vacants aviat per la promoció dels que les ocupaven—, 
o qualsevol altra abadia o priorat fossin concedits a Berenguer de 
Perernau, monjo i director del cor del monestir de Santa Maria 

37. Apèndix, docs. 100-103.
38. Apèndix, doc. 104.
39. Apèndix, doc. 110.
40. Apèndix, doc. 111. Cf. també capítol IV, nota 55.
41. Apèndix, doc. 113.
42. Apèndix, doc. 114.
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de Ripoll.43 El Sant Pare no concedia al rei catalanoaragonès els 
beneficis que li demanava i, mentrestant, Joan Satrilla continuava 
de prior de Sant Pau del Camp, com ho demostra el fet que, el 
4 de febrer de 1412, Ferran I d’Antequera li concedís autorització 
per a capbrevar.44 En un document del l’infant Alfons, que, més 
endavant, seria Alfons el Magnànim, datat el 20 de novembre de 
1413, s’esmenta el prior Joan Satrilla a causa del litigi que sostenia 
amb el barceloní Jordi Esteve.45 A l’estiu de 1416, Joan Satrilla 
tornava a demanar permís per a capbrevar, permís que el 16 de 
juliol del mateix any li concedia el nou sobirà catalanoaragonès 
Alfons el Magnànim, tot just ascendit al tron.46

Vuit documents de l’apèndix, tres datats el 3 d’octubre de 1419, 
dos del 4 d’octubre del mateix any, i quatre del 18 de gener de 
1420, fan referència al mateix afer. Tots coincideixen en la insistent 
petició: que fra Joan Satrilla sigui abat de Sant Cugat del Vallès 
i que Galceran Carbó, paborde del Penedès, sigui prior de Sant 
Pau del Camp.47 Finalment, el 16 de maig de 1421, comprovem 
que la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, agraïa al sant 
pare Martí V que hagués confirmat el benefici de l’abadia de Sant 
Cugat del Vallès al prior de Sant Pau del Camp, fra Joan Satrilla.48 
Però, atès que ni la confirmació del priorat de Sant Pau del Camp 
a fra Galceran Carbó, ni la pabordia del Penedès del monestir de 
Sant Cugat a fra Francesc Savila encara no s’havien dut a efecte, 
li demanava que fossin realitat al més aviat possible.49

Fra Galceran Carbó va arribar a ser prior de Sant Pau del 
Camp. Així ho demostra el fet que, el 30 d’abril de 1422, la 
reina Maria, muller i lloctinent d’Alfons el Magnànim, li concedís 
autorització per a dur a terme una capbrevació.50 Així mateix, lle-

43. Apèndix, docs. 116 i 117, 118, 119. 
44. Apèndix, doc. 120.
45. Apèndix, doc. 121 (vegeu capítol IV, nota 39).
46. Apèndix, doc. 122.
47. Apèndix, docs. 125, 126, 127, 128, 1321, 133, 134, 135
48. Apèndix, doc. 137. Recordem que, a partir de l’any 1416, els reis 

catalanoaragonesos s’havien sotmès a l’obediència del papa de Roma, Martí V. Una altra 
prova que fra Joan Satrilla va ser finalment confirmat com abat de Sant Cugat del Vallès, 
la tenim en el document del 27 de maig de 1421, referent a una apel·lació presentada 
per fra Joan Satrilla, on es diu “prior que fou de Sant Pau del Camp i llavors ja abat 
de Sant Cugat del Vallès” (“fratris Johannis ça Trilla, olim prioris monasterii Sancti Pauli 
de Campo dicte civitatis Barchinone, nunc vero abbatis Sancti Cucuphatis Vallensis”), 
apèndix, doc. 139.

49. Apèndix, doc. 138.
50. Apèndix, doc. 143.
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gim en una carta d’Alfons el Magnànim, datada el 10 de gener de 
1424, en la qual el rei fa avinent al bisbe de Mallorca (Lluís 
de Prades), cosí seu, que fra Galceran Carbó, de l’orde de sant 
Benet, havia estat investit del priorat de Sant Pau del Camp (“en 
dies passats lo papa, a pregàries nostres, haurie provehit a fra 
Galceran Carbó, del orde de sant Benet, del priorat de Sant Pau 
de Barchinona”).51

La documentació publicada a l’apèndix ja no menciona el 
nom de cap més prior. Una causa possible de la decadència podia 
ser la relaxació general de la vida regular que es produí des del 
final del segle XIV i especialment en el segle XV, i la deixadesa 
i l’abandó moral de moltes abadies i molts priorats, regits per 
prelats indignes. Podria ser, doncs, que per aquest motiu, diverses 
vegades trobem al capdavant del monestir de Sant Pau del Camp 
els denominats prepòsits, la principal finalitat dels quals sembla que 
era la d’administrar els béns del priorat: se’ns parla del prepòsit 
Guillem Oller, un dels protagonistes del litigi que, cap al 1380, 
tingué lloc entre el monestir de Sant Pau del Camp i el monestir 
de Sant Genís de Rocafort (Martorell, Baix Llobregat).52 El 3 de 
febrer de 1388 trobem un altre prepòsit: Pere Cros, que actua 
entorn d’una demanda contra el batlle del castell de Terrassola.53 
El 20 de febrer de 1418 ens apareix el prepòsit Bartomeu Rubí, 
que fou autoritzat per Alfons el Magnànim per a dur a terme 
una capbrevació.54 Finalment, el 14 de gener de 1424, trobem 
el prepòsit Francesc Banyeres, a qui Alfons el Magnànim també 
autoritzà per a capbrevar.55

A partir de la segona meitat del segle XV, al capdavant de 
Sant Pau del Camp hi ha els comendataris, anomenats així perquè 
rebien en comenda les rendes (o una part). Els comendataris, de 
vegades, ni tan sols pertanyien a l’Orde religiós del monestir que 
dirigien, fins i tot podien ser laics. Eren nomenats pels pontífexs 
o pels reis per concessió papal. Aquest fou el cas de Pau Plegat, 
mestre en sagrada escriptura de l’orde de predicadors. A la darreria 
del 1461 i al començament de 1462, data en la qual s’efectuà una 
capbrevació, Pau Plegat rebé els reconeixements dels emfiteutes 

51. Apèndix, doc. 144.
52. Apèndix, docs. 71, 73. Conf. també J. BAUCELLS, El priorat de Sant Genís de 

Rocafort (Martorell),... pp. 68-69.
53. Apèndix, doc. 79. Cf. també capítol IV, nota 33.
54. Apèndix, doc. 123.
55. Apèndix, doc. 145.
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dels predis que tenien per Sant Pau del Camp, com també dels 
censos que li pagaven.56

ELS MONJOS

Pel que fa a la comunitat de Sant Pau, fou una comunitat 
petita. El temps de més esplendor es produí en els segles XII i 
XIII i fins a la primera meitat del XIV.57 A partir de la segona 
meitat del XIV, el cenobi, com ja hem dit, començà a decaure 
i acollia pocs monjos. L’indret on es trobava situat el monestir, 
d’una banda, era avantatjós atesa la seva proximitat a Barcelona,58 
però, de l’altra, també és cert que aquell era un lloc exposat a 
atacs i perills diversos. A més, en aquells temps, com encara avui 
dia, era objecte de freqüents inundacions causades per les pluges 
torrencials pròpies de la Mediterrània. Examinant els documents 
de l’apèndix, hi trobem, certament, els noms d’alguns monjos, 
cosa que contribueix a saber alguna cosa més de la comunitat de 
Sant Pau; fins i tot, d’algun se’ns diu la funció que exercia dins 
la comunitat.

Un document del 13 de febrer de 1323, ens parla d’un monjo 
anomenat Ramon Desbosc (“Raimundum de Boscho”). És aquell 
monjo —del qual hem parlat abans (vegeu capítol I, nota 16)— 
que va vendre un rossí als ciutadans de Barcelona Pere Ferrer i la 
seva muller, els quals després es negaren a pagar-li. El rei Jaume II 
manà al veguer que obligués aquest matrimoni a pagar el deute.59 

56. J. MUTGÉ, “El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a la 
segona meitat del segle XV (Edició d’un Capbreu del 1461-1462)”,... p. 393.

57. Així ho constata també J. BAUCELLS, “Els monestirs del bisbat de Barcelona...”,  
p. 106.

58. A. Pladevall assenyala aquesta proximitat a Barcelona com un dels motius 
pels quals, des de la creació de la Congregació Claustral Tarraconense i Caesaraugustana, 
s’hi reuniren molts dels seus capítols i això durà fins als darrers temps del monestir (A. 
PLADEVALL, “La història...”, p. 31; ÍDEM, “Sant Pau del Camp”, dins Catalunya Romànica, 
XX, p. 215). 

59. Apèndix, doc. 35. J. Baucells també menciona aquest monjo com a membre 
de la comunitat de Sant Pau del Camp de Barcelona (“Els monestirs del bisbat de 
Barcelona...”, p. 106). Gràcies a les recerques d’aquest historiador, sabem que Pere 
Desbosc arribà a ser ordenat prevere i que, cap al final de març de l’any 1319, fou 
privat de celebrar missa per un període de quatre anys, pel fet d’haver rebut l’orde del 
presbiterat de manera fraudulenta en una cerimònia d’ordenació general, oficiada a la 
capella exterior del palau episcopal de Barcelona (la que avui es coneix com capella 
de Santa Llúcia), i a la primerenca edat de vint-i-un anys, molt inferior a la mínima 
permesa. També era suspès de l’exercici del sacerdoci el monjo infermer de Sant Pau 
(no se’n diu el nom) per haver aconsellat Desbosc (J. BAUCELLS, Vivir en la Edad Media...,  
IV, p. 2952 i notes 111 i 112).
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El document publicat a l’apèndix amb data de 19 d’agost de 1327 
menciona un altre monjo de Sant Pau del Camp: Pere de Comarenalla, 
el qual fou protegit pel rei Jaume II, qui, en la data citada, manà 
al veguer de Barcelona i del Vallès que, de cap manera, permetés 
que aquest religiós fos molestat per ningú quan anava a percebre 
els censos que li pertanyien en virtut del benefici que tenia a la 
capella de Sant Fruitós de Montjuïc.60 Berenguer de Cabanyals, 
un altre monjo de Sant Pau del Camp, va ser víctima d’un fet 
semblant al que li havia esdevingut a Ramon Desbosc. Berenguer 
de Cabanyals hagué de pledejar amb el prior de Sant Pere de 
Casserres perquè aquest se li havia quedat un esclau turc, que el 
monjo de Sant Pau havia comprat amb document públic. El 18 
de juny de 1335, fra Berenguer de Cabanyals també comptà amb 
el suport reial, en aquest cas de Pere el Cerimoniós.61

Un document del 21 d’agost de 1370 ens parla del monjo 
anomenat Francesc Desperer, amb motiu del litigi que tingué amb 
un sabater de Barcelona.62 Més de vint anys més tard, en el 1392, 
tornem a trobar notícies d’aquest monjo. Llavors tenia el càrrec de 
cambrer del monestir (“Francisci de Perario, camerarii monasterii 
Sancti Pauli”). El cambrer solia ser l’encarregat del proveïment 
de la vestimenta dels monjos i del parament de les cambres. 
Com hem pogut comprovar, tant el rei Joan I com la seva muller 
Violant de Bar demanaren amb gran insistència al papa d’Avinyó, 
Climent VII, que Francesc Desperer fos proveït amb el priorat 
de Sant Pau del Camp, per les seves qualitats, perquè portava 
més de quaranta-cinc anys al cenobi i perquè havia estat elegit 
concordantment per la comunitat (“multis virtutum donis ... infra 
dictum monasterium in quo, per quadraginta quinque annos et ultra 
honeste vixit...”).63 Ja hem vist que, malgrat l’interès dels reis, no 
obtingué aquesta distinció.

Simó Canal o Sacanal és un altre monjo que apareix als 
documents de l’apèndix. El seu nom el trobem en un document 
datat el 4 d’octubre de 1370. De Simó Canal només sabem que 
havia donat al monestir dues cases contigües, amb les seves 

60. Apèndix, doc. 36. Cf. Capítol I, nota 15. J. BAUCELLS (“Els monestirs del bisbat 
de Barcelona...”, p. 106) també menciona Pere de Comarenalla.

61. Apèndix, doc. 65. Vegeu també capítol IV, nota 13.
62. Apèndix, doc. 68. Vegeu també capítol IV, nota 45.
63. Apèndix, docs. 100, 101, 102, 103.
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pertinences, situades prop de la plaça de l’Oli de Barcelona (“duo 
hospicia contigua, cum pertinenciis suis, sita in dicta civitate, prope 
plateam Olei”).64

Un document del 15 de març de 1385 menciona un postulant 
per a ser monjo de Sant Pau. Es tracta de Joan Soler, natural 
de Verdú (llavors diòcesi de Vic). En la data esmentada, Pere el 
Cerimoniós demanava al prior i a la comunitat de Sant Pau del 
Camp que, atesa la sol·licitud de Joan Soler i tenint en compte 
els molts serveis que havia rebut dels seus pares, l’admetessin en 
el si de la comunitat. El rei argumentava que Joan Soler era una 
persona honrada, de bona condició i instruïda (“fadrí honest, de 
bona condició e ja covinentment letrat”) i que seria beneficiós per 
a ell esdevenir monjo de Sant Pau del Camp.65 No sabem si Joan 
Soler acabà admès com a monjo de Sant Pau. És probable que 
fos així, ja que aquesta era la voluntat del rei.

Del segle XV, tenim notícia de fra Arnau Portilgues, el nom 
del qual ha transcendit a la Cancelleria Reial perquè mantingué 
un litigi amb el prior de Montserrat, la qual cosa donà lloc a la 
intervenció del rei Martí l’Humà el 31 d’octubre de 1404. Com ja 
hem mencionat en el capítol IV, Arnau Portilgues, abans de ser monjo 
de Sant Pau, havia estat monjo i sotsprior de Montserrat.66

En un document del 22 de setembre de 1450, hi consta el 
nom del monjo Antoni Vengut, amb motiu d’una qüestió relacionada 
amb l’herència del seu difunt pare, anomenat també Antoni, qui, 
en vida, havia exercit de cirurgià a Barcelona. El monjo Antoni 
Vengut va haver de sostenir un plet perquè algunes persones 
pretenien tenir drets sobre aquesta herència.67

Entre els càrrecs monàstics de Sant Pau del Camp, hem 
parlat del de cambrer, amb relació a Francesc Desperer.68 També 
es menciona el de sagristà. La presència d’un sagristà era 
imprescindible en tot monestir, perquè era el monjo que tenia 
cura de l’església i del culte. Sabem que el prior Berenguer Riu, 
entre els anys 1285 i 1287, abans de ser prior fou sagristà del 
monestir (“Berengarius de Rivo, sacrista”).69 En un document del 

64. Apèndix, doc. 69. Vegeu també capítol IV, notes 9-10.
65. Apèndix, doc. 76.
66. Apèndix, doc. 112. Vegeu també capítol IV, nota 54.
67. Apèndix, doc. 155. Vegeu també capítol IV, nota 14.
68. Vegeu nota 63 d’aquest capítol.
69. J. MUTGÉ, Pergamins..., p. 69. 
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8 de desembre de 1310 s’al·ludeix al sagristà de Sant Pau del 
Camp, bé que sense indicar-ne el nom. Fou aquest sagristà qui, 
juntament amb el prior, es queixà al rei Jaume II del fet que 
alguns jueus anessin a llençar les escombraries a un alou del 
monestir, contigu a la muralla vella de la ciutat, indret on residien 
els esmentats jueus.70 Una noticia datada el 22 de novembre de 
1419 es refereix, així mateix, al sagristà de Sant Pau. En aquesta 
data, Alfons el Magnànim manifestava el seu enuig perquè la Seu 
Apostòlica, sense vacar el càrrec de sagristà de Sant Pau, designà 
un monjo del mateix monestir per a ocupar-lo. El rei demanà que 
aquesta col·lació fos revocada i que quan el càrrec fos realment 
vacant es designés el seu capellà, anomenat Pere Saiol.71 Alguns 
anys més tard, però encara dintre del regnat del Magnànim, els 
documents ens parlen d’un tal Domènec Franc, monjo i sagristà 
de Sant Pau del Camp. Es donà la circumstància que Domènec 
Franc fou marmessor del testament de Gerard Gerardi, mestre de 
la capella de la Seu Apostòlica, i tots els seu béns i joies havien 
d’haver estat lliurats a aquest sagristà, extrem que no va complir 
l’oficial de la diòcesi de Tortosa. Alfons el Magnànim reprotxà a 
aquest oficial que hagués transgredit aquesta obligació. El sobirà 
al·legava que els esmentats béns pertanyien a la jurisdicció reial 
perquè Gerard Gerardi havia viscut i mort a Barcelona.72

Tot i que gairebé sempre els permisos per a dur a terme una 
capbrevació eren sol·licitats al rei pel prior del monestir, observem 
que, una vegada, el 5 de gener de 1434, va ser el cambrer i sagristà 
del cenobi qui va demanar aquest permís a la reina Maria, muller 
i lloctinent d’Alfons el Magnànim; segurament, es féu així perquè 
mancava el prior.73 Recordem que, en aquests anys, el monestir era 
probablement dirigit per un prepòsit que ni tan sols hi residia.74

70. Apèndix, doc. 30. Vegeu també capítol IV, nota 7.
71. Apèndix, docs. 129 i 130. Vegeu també capítol VI, nota 35.
72. Apèndix, doc. 148.
73. Apèndix, doc. 149. Vegeu en el capítol III, p. 39, la taula de capbreva-

cions.
74. A. PLADEVALL, “Sant Pau del Camp”,... p. 215.





El lector trobarà a l’apèndix un reduït nombre de documents 
que hem agrupat sota la denominació de “Temes diversos”. Cinc 
d’aquests documents son convocatòries dels reis catalanoaragonesos 
a alguns priors de Sant Pau del Camp perquè acudissin a la seva 
presència.1

La més antiga d’aquestes cartes és del 27 d’octubre de 1292. 
Jaume II demanava al prior de Sant Pau que el primer dilluns 
després de la solemnitat de Tots Sants (“die lune post festum 
Omnium Sanctorum”) acudís a presència del rei, en cas que 
aquest es trobés a Barcelona. Si no era així, havia d’anar a veure 
el canonge Jaume de Bianya, el qual era també jutge de la cort 
reial, i havia de portar-li el document original o bé un trasllat del 
testament del difunt Guillem de Montgrí, sagristà de Girona.2 El 

1. Apèndix, docs. 3, 58, 105, 106 i 107.
2. Apèndix, doc. 3. Hem comprovat que el primer dilluns després de la solemnitat 

de Tots Sants de l’any 1292 fou el 3 de novembre (cf. A. CAPPELLI, Cronologia, Cronografie 
e Calendario Perpetuo..., p. 66).

Quant a Guillem de Montgrí (¿-1273). Era fill de Pere de Torroella, senyor de 
Torroella de Montgrí. Essent canonge sacristà de Girona, el 1228 va assistir a l’assemblea 
preparatòria de la conquesta de Mallorca, a la qual es comprometé a participar amb 
deu cavallers i diversos peons. Tingué el mèrit d’haver estat el conqueridor d’Eivissa i 
Formentera l’any 1235, juntament amb Pere, infant de Portugal, i Nunó Sanç, comte del 
Rosselló. En recompensa a la seva actuació, rebé 79 cavalleries de terra en el repartiment 
de l’illa. La conquesta d’aquestes illes li donà prestigi i esdevingué un dels amics i 
consellers de Jaume II. Després d’aquesta empresa, obtingué de Roma el permís per a 
retirar-se a Girona, on visqué frugalment fins a la seva mort, esdevinguda el 21 de juny 
de 1273. Així, es pot comprendre la presència del seu nom en aquest document. D’altra 
banda, és interessant de ressenyar que el 1233, a instància de Ramon de Penyafort, el 
Sant Pare el va designar arquebisbe de Tarragona. No acceptà el càrrec però en fou 
administrador apostòlic fins al 1238. Un altre fet destacable de Guillem de Montgrí es 
que va adquirir als monjos de Sant Honorat de Lerins el monestir de Sant Pol de Mar, 

VIII

Temes diversos
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prior al qual s’adreçava Jaume II en la data esmentada era Berenguer 
de Solicrup, ja que, tal com hem comentat en el capítol VI, nota 
2, no va morir fins al 19 de setembre de 1293.

Un altre document d’aquest tipus és del 5 de març de 1344: 
Pere el Cerimoniós convoca fra Ramon, prior de Sant Pau, a fi 
de tractar de diferents afers que afecten l’honorabilitat del rei 
(“honorem nostrum vehementer tangentibus”).3

Tenim constància que Joan I, el 7 d’agost de 1394, va demanar 
al prior de Sant Pau, segurament Pere sa Illa, que anés a la seva 
presència “per a tractar amb ell d’alguns afers urgents”.4 Aquesta 
citació de Joan I al prior de Sant Pau podria estar relacionada 
amb el fet que el 10 de setembre de 1393 aquest sobirà havia 
posat tot el cenobi, presidit per Sa Illa sota la seva reial protecció 
(vegeu capítol I, nota 5).

Un altre document d’aquest tipus és del 16 de novembre 
de 1394. Aquí, Joan I, quan va convocar el prior Pere sa Illa, ja 
precisava més. Li deia que havia de parlar amb ell de l’entredit 
que pesava en aquells moments sobre la ciutat de Barcelona 
(“l’entredit que huy és en la ciutat de Barcelona”). Suposem que 
aquesta convocatòria feia referència al següent fet: el llavors bisbe 
de Barcelona, Ramon d’Escales, va predicar públicament en favor 
de la llibertat dels esclaus i demanà al papa Benet XIII una llei 
que els la concedís. A més, va acollir en el propi palau episcopal 
els esclaus perseguits pel Consell de Cent. Naturalment, això 
comportà un conflicte entre el bisbe i la ciutat.5

El darrer document que podem mencionar d’aquest grup és 
del 25 de maig de 1443. En aquest cas, la reina Maria, esposa 
i lloctinent d’Alfons el Magnànim, demanava al prior de Sant 
Pau del Camp que escoltés tot el que li diria Dalmau de Mur, 
arquebisbe de Saragossa, conseller i canceller del rei, sobre la 
qüestió relativa a una canongia a la Seu de Barcelona, de la qual 

on hi fundà una cartoixa (J. VILLANUEVA, Viage..., 19, pp. 181-182; J. BAUCELLS, Vivir en 
la Edad Media..., I, pp. 151 i 159).

3. Apèndix, doc. 58. Pensem que un dels afers que Pere el Cerimoniós volia 
tractar amb aquest prior podia ser la qüestió de la instal·lació d’un forn a Barcelona pel 
monestir de Sant Pau, fet que va comportar l’oposició d’un grup de ciutadans barcelonins 
Vegeu capítol IV, notes 15 a 24).

4. Apèndix, docs. 105 i 106. No podem dir amb certesa de quin prior es tractava. 
Podria ser que fos Pere sa Illa.

5. Apèndix, doc. 107. Cf. S. PUIG Y PUIG, Episcopologio de la Sede Barcinonense, 
Barcelona, 1929, p. 276 i notes 98-99.
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el prior de Sant Pau del Camp n’era comissari apostòlic.6 Atesa 
la data, segons el priorologi, la reina Maria devia adreçar-se al 
prior Jordi de Castellet.

6. Apèndix, doc. 153.
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els casos de les declinacions, errors en els temps dels verbs, faltes 
de sintaxi, etc.

5. Les anotacions contemporànies o posteriors que apareixen 
al començament o al marge dels documents, les hem indicades a 
continuació de la transcripció.

6. Hem indicat les esmenes, els afegits a les interlínies, els 
ratllats, les cancel·lacions i altres anormalitats del manuscrit a 
l’aparat crític, al final de cada document.

7. Pel que fa als regests hem escrit en català els noms propis 
de persona i els cognoms que al document apareixen en llatí.

Normes de transcripció i d’edició



Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelona). Foto: Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Clixé núm. Z-9689.



APÈNDIX DOCUMENTAL





1

1287, març, 10. Barcelona
Alfons el Liberal demana al prior de Sant Pau del Camp 200 sous 

barcelonesos pel tribut de la cena. Els han de lliurar al porter 
reial, Pere de Súria, en nom del dispenser Bartomeu de Vila-
franca, el qual té poders per a obligar-los a pagar pignorant 
els béns del priorat.

 ACA, C, reg. 68, fol. 90r.

Alfonsus, Dei gracia, rex Aragonum, Maiorice et Valencie ac 
comes Barchinone, dilecto suo priori Sancti Pauli de Campo, salu-
tem et dileccionem.

Mandamus vobis quatenus detis nobis pro cena CC solidos 
barchinonensium quos Petro de Suria, porterio nostro, nomine 
Bartholomei de Villafrancha, dispensatoris nostri, visis presentibus, 
persolvatis, scientes quod ipsam cenam taxamus in dicta quantitate 
sine aliqua lexia facienda, ne vos aliis expensis vel laboribus, ra-
cione ipsius lexie facienda oporteat fatigari, mandantes dicto Petro 
quod ad solucionem cenarum predictarum sine diminucione aliqua 
facienda vos et res vestras pignoret et compellat.

Data Barchinone, VIº idus marcii, anno Domini Mº CCº oc-
tuagesimo septimo.



126 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

2

1290, setembre, 11
L’infant Pere, germà del rei Alfons el Liberal, demana al prior i al 

convent de Sant Pau del Camp que li facilitin alguna quantitat 
de diners per a fer front a les seves despeses, ja que està mancat 
de numerari. Els diu que, sobre aquest afer, creguin tot allò 
que, de part seva, els dirà Pere Esquerit, dispenser reial.

 ACA, C, reg. 85, fol. 58r.

Venerabilibus priori et conventui monasterii Sancti Pauli de 
Campo Barchinone ad illos confidenter recurrimus, quos in nostris 
serviciis semper invenimus promptiores, hinc est, quod cum nos 
valde indigeamus peccunia, racione expensarum nostrarum, roga-
mus vos quatenus subveniatis nobis de aliqua quantitate peccunie 
ad opus expensarum nostrarum predictarum, scientes quod in hoc 
facietis nobis valde gratum servicium et, proinde, vobis et vestro 
monasterio erimus stricte obligati. Et, super predictis, credatis fideli 
dispensario nostro, Petro Esquerit, de hiis, ex parte nostra vobis 
duxerit referenda.

Data ut supra [tercio idus septembris, anno Domini millesimo 
CCº nonagesimo].

3

1292, octubre, 27. Barcelona
Jaume II mana al prior de Sant Pau del Camp que el primer dilluns 

després de la festa de Tots Sants (1 de novembre), acudeixi a 
presència del rei, a Barcelona, si aquest s’escaigués de trobar-
s’hi; si no fos així, que es presenti al canonge i jutge de la 
cúria, Jaume de Bianya, i que porti el document original o 
bé un trasllat del testament del difunt Guillem de Montgrí, 
sagristà de Girona.

 ACA, C, reg. 93, fol. 343r.

Dilecto suo priori Sancti Pauli, salutem et cetera.
Mandamus vobis quatenus, cum originale vel transumpto tes-

tamenti quondam Guillelmi de Montenegrino, sacrista gerundensis, 
sitis apud Barchinone die lune post festum Omnium Sanctorum, 
coram nobis si ibi fuerimus vel coram Jacobo de Bianya, canonico 
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urgellensis et iudice nostro cum in quibusdam vobiscum deliberare 
habeamus super tenore testamenti predicti et hoc non fallat aliqua 
racione.

Data Barchinone, VIº kalendas novembris [anno Domini mi-
llesimo ducentesimo nonagesimo secundo].

4

[1293, abril, 11]
Són retornats al prior de San Pau del Camp 100 sous dels 300 que 

havia pagat per la cena del 1293.
 ACA, C, reg. 331, fol. 27r.

Priori Sancti Pauli  CCC solidos.
III° idus aprilis fuerunt remissi C solidos de dictis CCC solidis.

5

1293, setembre, 21. Barcelona
Jaume II mana a Guillem Olomar, batlle de Barcelona, que fins a 

nova ordre reculli i rebi, en nom del rei, totes les rendes i tots 
els béns del monestir de Sant Pau del Camp perquè el cenobi és 
sense prior a causa del traspàs de qui exercia aquesta dignitat 
i, per aquesta raó, hi ha el perill que aquests béns es perdin.

 ACA, C, reg. 261, fol. 141r.

Guillermo Oulomarii, baiulo Barchinone.
Cum prior Sancti Pauli Barchinone decesserit, morte cuius 

monasterium ipsum vacat prioris et, ideo, ordinaverimus quod vos, 
loco nostri, emparetis et recipiatis pro nobis omnes redditus, exitus 
et proventus monasterii Sancti Pauli predicti, ne ipsi redditus, pro-
ventus seu bona dicti monasterii dissipantur seu etiam devastentur, 
mandamus et dicimus vobis quatenus, incontinenti, emparetis et 
colligatis ac etiam recipiatis omnes redditus, exitus et proventus 
ac bona monasterii supradicti et ipsa pro nobis teneatis emparata, 
quousque a nobis aliud receperitis in mandatis.

Data Barchinone, XIº kalendas octobris [anno Domini Mº CCº 
XCº tercio].
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6

[1293, octubre 22. Barcelona]
Jaume II ordena a tots els oficials reials que no posin cap impe-

diment a fra Berenguer Riu, prior electe del monestir de Sant 
Pau del Camp, en el viatge que, per voluntat del rei, emprèn 
cap a Roma, juntament amb un acompanyant, cavalleries i 
seguici, amb la condició que no tregui cavalls ni rossins aptes 
per a llaurar, ni altres mercaderies vedades.

 ACA, C, reg. 96, fol. 89v.

Universis officialibus.
Cum frater Berengarius de Rivo, electus in priorem monasterii 

Sancti Pauli de Campo Barchinone, exeat, de voluntate nostri, terram 
nostram et accedat ad partes Rome, ideo mandamus vobis quatenus 
dicto fratri Berengario de Rivo in exeundo terram nostram cum uno 
socio, equitaturas aut familiis suis et eundo ad dictas partes Rome 
ac etiam redeundo, nullum impedimentum faciatis dum tamen nil 
facere vel restituere et cetera et non extrahat de terra nostra equos 
vel roncinos aptos ad arandum seu alia quecumque prohibita.

Data ut supra [XIº kalendas novembris anno Domini Mº CCº 
LXXXXº tercio].

7

[1293], novembre, 20. Barcelona
Jaume II mana al canonge Jaume de Bianya que resolgui el litigi 

existent entre els homes de Teià —que pertanyen a la Seu de 
Barcelona, a Sant Miquel del Fai, a Sant Pau del Camp i a 
Santa Maria de l’Estany—, d’una banda, i Pere Rodor, de l’altra, 
pel fet que l’esmentat Pere al·lega que aquells homes no poden 
estar sota la protecció i el guiatge del rei.

 ACA, C, reg. 96, fol. 136v.

Jacobus de Bianya, canonico, et cetera.
Causam que vertitur vel verti speratur inter homines de Taya-

no, illos, scilicet qui sunt Ecclesie Sedis Barchinone, et Sancti 
Michaelis de Fallio et Sancti Pauli de Campo et Sancte Marie de 
Stagno, ex una parte, et Petrus de Rodorio, ex altera, super eo sci-
licet quia dictus Petrus de Rodorio asserit ipsos homines non posse 
nec debere etiam sub nostra proteccione et guidatico, vobis, per 
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presentes, duximusa comitenda, mandantes vobis quatenus, partibus 
convocatis, causam ipsam audiatis et eandem fine debito terminetis, 
littera a nobis per dictum Petrum de Rodorio impetrata et vicario 
Barchinone propterea missa in aliquo non obstante.

Data Barchinone, XIIº kalendas decembris [anno Domini Mº 
CCº XCIIIº].

a. Segueix con, ratllat.

8

1293, desembre, 11. Figueres
Jaume II demana a Ramon Amell, rector de l’església de Cervera, que 

intercedeixi davant del reverend Pere Colonna, cardenal diaca de 
Sant Eustaqui, per tal que Jaume Guillem, monjo del mones-
tir benedictí d’Arles (diòcesi de Perpinyà) i capellà reial, sigui 
designat per a regir el priorat de Sant Pau del Camp, el qual 
vaca a causa del traspàs del prior Berenguer de Solicrup. 

 ACA, C, reg. 261, fol. 192r.
 Ed. Johannes VINCKE, Documenta selecta mutuas civitates Arago-Cathalaunicae et 

Ecclesiae relationes illustrantia, Barcelona, 1936, pp. 33-34, doc. 64.

Jacobus et cetera, Raimundo Amilii, rectori ecclesie de CerCum 
prioratus monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone vaccet 
morte fratris Berengarii de Solicrup, olim prioris dicti monas-
terii, et nos de prioratu ipso venerabili fratri Jacobo Guillermi, 
monacho monasterio Arulensis, dilecto capellano nostro, providere 
peroptemus et, propterea, pro dicto fratre Jacobo Guillermi, apud 
Reverendum patrem dominum Petrum, divina providencia Sancti 
Eustachii diachonum cardinalem preces nostre litteratorie dirigantur 
quas, vobis simul cum presentibus destinamus, idcirco, rogamus 
vos ac etiam vobis dicimus quatenus litteras predictas, quas super 
hoc mittimus dicto domino Petro de Columpna, presentetis eidem 
pro parte nostra, rogando eundem ac etiam penes ipsum et penes 
illos quos ad hec noveritis vos posse iuvare, sollicite instando ut 
vobis assistant auxilio, consilio et favore, taliter faciendo quod 
diligencia vestra et sollicitudine mediante, dictus frater Jacobus 
Guillermi beneficium obtinere valeat memoratum et possitis idem a 
nobis de diligencia commendari. Nos enim in omnibus sumptibus 
et expensis si quis vos facere propterea opportebit vobis integre 
satisfieri faciemus.
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 Data in Figueriis, IIIº idus decembris [anno Domini Mº CCº 
XCº tercio].

9

1294, octubre, 3. Tortosa
Són retornats al prior de Sant Pau del Camp 100 sous dels 1.000 sous 

barcelonesos que havia pagat pel tribut de la cena en la col·lecta 
de Berenguer d’Aguilar.

 ACA, C, reg. 324, fol. 41r.

Collecta Berengarii de Aguilario de subsidio quod exigitur ab 
abbatibus et prioribus Cathalonie collecte sue:

Priori Sancti Pauli de Campo Barchinone M solidos 
 barchinonenses.
Vº nonas octobris, in Dertusa, fuerunt remissi D solidos ex 

predictis M solidis, anno Domini Mº CCº XCº quarto.
Bernardus de Serriano.

10

[1294], novembre, 30. Barcelona
Jaume II mana a Bertran de Canyelles, veguer de Vilafranca i de 

Montblanc que, si és cert que els seus predecessors en la vegueria 
havien eximit el monestir de Sant Pau del Camp del pagament 
en diners del tribut de la cena al qual estava obligat per la 
possessió que el monestir tenia a l’indret de Cantallops, situat 
a la vegueria de Vilafranca, que ell tampoc no els l’exigeixi, i 
que si alguna cosa els havia estat ja empenyorada, els ha de 
ser retornada.

 ACA, C, reg. 100, fol. 233v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 947.

Bertrando de Canellis, vicario Villefranche et Montisalbi, 
salutem et cetera.

Ex parte monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone pro-
positum extitit coram nobis quod, cum dictum monasterium habet 
quendam locum vocatum Cantalops, infra vicariam Villefranche, 
vos in denariis cenam exigitis ab eodem, quam cenam, ut asseri-
tur, vos vel antecessores vestri vicarii nunquam habuistis ullo modo 
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vel alio nec consuevistis ab antiquo in loco recipere supradicto. 
Quare, vobis dicimus et mandamus quatenus, inquisita diligencius 
veritate, si rem ita esse inveneritis, cessetis penitus a peticione 
predicta, restituendo dictis hominibus pignora, si que ab eisdem 
recepistis occasione premissa.

Data Barchinone, IIº kalendas decembris, anno predicto [Mº 
CCº XCº IIIIº].

Jacobus de Bianya.
(Al marge esquerre) Pro monasterio Saancti Pauli de Campo 

Barchinone.

11

1295, febrer, 20
El prior de Sant Pau del Camp paga 300 sous per l’impost de la 

cena.
 ACA, C, reg. 324, fols. 77r i 79r.

Cene Catalonie, Xº kalendas marcii, anno Domini Mº CCº XCº 
IIIIº.

Priori Sancti Pauli Barchinone  CCC solidos.

12

1295, desembre, 31. Barcelona
Jaume II, atenent una nova petició dels monjos de Sant Pau del 

Camp, reitera a Bertran de Canyelles, veguer de Vilafranca i 
de Montblanc, que compleixi allò que ja li havia manat ante-
riorment, és a dir, que no exigeixi el pagament, en diners, del 
tribut de la cena als veïns de Cantallops, indret que el monestir 
posseïa a la vegueria; que esbrini si els seus antecessors en 
l’ofici l’havien exigida i que retorni qualssevol empenyoraments 
que hagi fet. El rei mana que li trameti la informació i que, 
mentrestant, no faci res.

 ACA, C, reg. 100, fol. 286v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 947-948.

Bertrando de Canellis, vicario Villefranche et Montisalbi, sa-
lutem et cetera.
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Nuper vobis, ad instanciam monachorum Sancti Pauli Barchi-
none scripsisse recolimus et dedisse per nostras litteras in mandatis 
ut cum vos in denariis cenam exigeretis loco vocato de Cantalops, 
quem dictum monasterium habet infra limites vicarie predicte, 
quam cenam vos seu predecessores vestri vicarii nunquam habuis-
tis nec consuevistis in ipso loco recipere ab antiquo, cessaretis ab 
exaccione dicte cene si per nos inquisita, super huiusmodi nego-
cio veritate inveneritis sic fuisse anticus observatum, restituendo 
pignora hominibus dicti loci, si que ipsis per vos facta fuerit ipsa 
causa. Verum, cum pro parte dictorum monachorum nobis fuerit 
expositum quod vos, postposito dicto mandato nostro, non cura-
veritis, ut deceret, super predictis inquirere veritatem nec cessare 
a compulsione predicta, iuxta litterarum nostrarum predictarum, 
vobis propterea directarum continenciam et tenorem, idcirco, ad 
instanciam et requisicionem monachorum predictorum, nobis itera-
to, per presentesa dicimus et mandamus quatenus, super predictis, 
inquiratis diligentius veritatem et quicquid super eisdem inveneritis, 
nobis mitatis incontinenti, sub vestro sigillo munimine interclusum 
et, interim, non procedatis aliter in premissis.

Data Barchinone, IIº kalendas ianuarii, anno Domini Mº CCº 
XCº IIIIº.

(Al marge esquerre) Pro monachorum Sancti Pauli Barchinone.

13

1296, febrer, 21. Saragossa
Jaume II mana a Arnau Soler, porter reial, encarregat de cobrar el 

tribut de la cena a Catalunya, que reti comptes de tot el que 
ha recaptat al conseller reial Bernat de Sarrià i que en rebi 
l’albarà corresponent. En aquesta col·lecta consta que el prior 
de Sant Pau ha pagat 300 sous barcelonesos.

 ACA, C, reg. 324, fols. 168r i 170r.

Cena Catalonia.
Collecta comissa Arnaldi de Solerio, porterio, sub data Cesa-

rauguste, IX kalendas marcii, anno Domini M1 CC1 XC1 quinto.
Priori sancti Pauli Barchinone  CCC solidos.
Arnaldo de Solerio: Dicimus et mandamus vobis quatenus 

de dictarum cenarum quas pro nobis colligitis in Catalonia res-
pondeatis dilecto consiliario nostro Bernardo de Serriano vel cui 
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ipsi voluerit loco sui, recipiendo ab eo albaranum de eo quod sibi 
tradideritis loco nostri.

Data Cesarauguste, IXº kalendas marcii, anno Domini Mº CCº 
XCº quinto.

14

1297, maig, 2. Barcelona
Jaume II mana a Berenguer Sitjar, lloctinent del noble Pere de Mont-

cada, a la vegueria de Barcelona i del Vallès, que deixi actuar 
lliurement fra Berenguer Riu, prior del monestir de Sant Pau 
del Camp i jutge delegat per la Seu Apostòlica, en les qüestions 
sobre l’usura, les quals, sens dubte, pertanyen a la jurisdicció 
eclesiàstica. El rei ha sabut que, el 27 d’abril anterior, Sitjar 
havia reprotxat al prior que, sota el pretext d’unes cartes pa-
pals, hagués amenaçat Berenguer de Girona, nebot del difunt 
Bernat Fuster, Ramon Fiveller, Ramon Sarovira i Pere Ferrer 
de Vic, amb una censura eclesiàstica, perquè Bernat Fuster 
havia practicat l’usura a Ferrer de Vilanova, Agneta, Ramon i 
Vidal de Vilanova. Tanmateix, sobre aquesta qüestió ja existia 
un litigi a la cúria episcopal de Barcelona; a més, aquestes 
persones pertanyien a la jurisdicció reial i estaven disposades 
a fer el complement de justícia.

 ACA, C, reg. 108, fol. 12r. 

Berengario de Cigiario, tenente locum nobilis Petri de Monte-
chateno in vicaria Barchinone.

Propositum extitit coram nobis quod vos, fratrem Berenga-
rium de Rivo, priorem Sancti Pauli Barchinone, iudicem a Sede 
Apostolica delegatum, per vestras litteras requisistis quarum series 
sic se habet: 

Venerabili et dilecto fratri Berengario de Rivo, priori Sancti 
Pauli de Campoa Barchinone, Berengarius de Cigiario, gerens vices 
in vicaria Barchinone et Vallensis nobilis viri Petri de Montechateno, 
vicarii dictorum locorum, salutem et cetera.

Intelleximus quod vos, pretextu quarumdam litterarum papa-
lium, monuistis Berengarium de Gerunda, nepotem Bernardi Fus-
terii, quondam, et Raimundum Fivellerii, Raimundum Sa Ruvira et 
Petrum Ferrarii de Vico quod quicquid Bernardus Fusterii, usurario 
modo seu per usurariam pravitatem exigit a Ferrario de Villano-
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va et domina Agnete et Raimundo et Vitale de Villanova eisdem 
restituerent et alias quod procederetis contra eos per censuram 
ecclesiasticam. Unde, quia nos certi sumus quod de predictis causa 
ducitur in curia officialis domini episcopi Barchinone et lis est in 
ea contestata, antequam papalis littera fuisse impetrata, et in eadem 
causa quam plurimum in processum. Item, quia predicti sunt de 
iurisdiccione nostra et nos nec etiam officiales domini episcopi, ut 
intelleximus, non fuerimus inventi remisi in exhibenda iusticia de 
predictis auctoritate qua fungimur, vos requirimus quatenus a dicta 
monicione desistatis nec in ea vel secundum eam contra dictos cives 
nostros minime procedatis, immo ipsi sunt parati facere iusticie 
complementum cuilibet de ipsis querelanti in posse nostro de hiis 
de quibus debeant et in posse officiales de hiis de quibus debeant, 
alias, haberemus dictos cives nostros in iure suo deffendere prout 
esset de iure faciendum, maxime quia vos monuistis, ut dicitur, eos 
aliter quam in dicta papali littera continetur.

Data Barchinone, V1 kalendas maii, anno Domini M CC XC-
VII.

Unde, cum iurisdiccionem ecclesiasticorum iudicum et spe-
ciali a Sede Apostolica delegatorum nolumus per officiales nostros 
aliquatenus impediri et causam usurarum ad forum ecclesiasticum 
non sine dubium pertinere, idcirco, vobis dicimus et mandamus 
quatenus a requisicione predicta et a quolibet alio impedimento 
penitus desistatis, predictum priorem pro causa predicta procedere 
libere permitentes.

Data Barchinone, VIº nonas maii, anno predicto [Mº CCº XCº 
VIIº].

Matheus Botella.

a. de Campo, afegit a la interlínia.

15

1297, desembre, 30. València
Arnau de Solanelles és designat per a recaptar les cenes del bisbat 

de Barcelona. El prior de Sant Pau del Camp ha de pagar 
200 sous.

 ACA, C, reg. 324, fol. 282r.

Collecta cenarum episcopatus Barchinone comissa Arnaldo de 
Solanellis, sub data Valencie, IIIº kalendas ianuarii, anno domini 
Mº CCº XCº septimo.
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Priori Sancti Pauli de Campo  CC solidos.

16

1298, maig, 7. Barcelona
Jaume II mana al porter reial, Arnau de Solanelles, que sobresegui 

el pagament del tribut de la cena a la Casa de Santa Anna, als 
priors de Santa Eulàlia del Camp i de Sant Pau del Camp, de 
la ciutat de Barcelona, i a l’abat de Sant Llorenç del Munt, 
de la diòcesi de Barcelona, fins que s’hagi esbrinat si són 
obligats o no a aquesta prestació de cenes. I si, per aquest 
motiu, alguna cosa els ha estat empenyorada, que els sigui 
retornada a manlleuta, amb fiançadors idonis, i que no se’n 
derivi cap perjudici per a ells.

 ACA, C, reg. 324, fol. 284v.

Jacobus, et cetera, fideli portario suo, Arnaldo de Solanellis, 
et cetera.

Dicimus et mandamus vobis quatenus a peticione cenarum quam 
facitis domui de Sancta Anna et priori Sancte Eulalie de Campo, 
priori Sancti Pauli de Campo, civitatis Barchinone, et abbati Sancti 
Laurencii de Monte, diocesis Barchinone, supersedeatis quousque 
fecerimus videri et recognosci utrum a prestacione dictarum cena-
rum teneantur, vel a nobis aliud receperitis in mandatis. Et si qua 
pignora eis vel eorum hominibus fecistis, racione predicta, ea detis 
eis interim sub idoneis fideiussoribus ad manulevandum. Volumus, 
tamen, quod per huiusmodi pignorum manulevacionem vel eorum-
dem in posse vestro reduccionem, nobis seu predictis religiosis a 
quibus dictas cenas petimus seu monasteriis eorum quomodo ad 
ius seu possessionem iuris, nullum preiudicium generetur.

Data Barchinone, nonas maii, anno Domini Mº CCº XCVIIIº.
Matheus Botela, mandato Guillermi Durfortis.

17

[1299], octubre, 15. Barcelona
A petició del prior i convent del monestir de Sant Pau del Camp 

de Barcelona, Jaume II mana al doctor en lleis i jutge de la 
cort, Nadal Rainer, que solucioni amb justícia el litigi existent 
entre l’esmentat monestir i Bernat Sabater, canviador, ciutadà 
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de Barcelona, pel fet que aquest darrer tenia tancat un camí 
públic pel qual hi passaven el prior i els homes del cenobi per 
anar a les possessions que tenien a Montjuïc.

 ACA, C, reg. 114, fol. 2r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 948.

Dilecto suo Natali Rainerii, legum doctori ac iudici curie 
nostre, et cetera.

Ex parte venerabilium prioris et conventus monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone fuit coram nobis expositum conque-
rendo quod Bernardus Sabaterii, campsor et civis Barchinone, 
auctoritate propria ac indebite et iniuste, in preiudicium ipsorum 
prioris et conventus ac monasterii supradicti, clausit et clausam 
tenet quandam viam publicam per quam predicti prior et conventus 
ac alii dicti sui monasterii consueverunt libere habere transitum ad 
quosdam honores quos dictum monasterium habet apud Montem 
iudaycum. Et super hiis fuit nobis humiliter supplicatum ut digna-
remur eis de iure remedio providere. Qua supplicacione admissa, 
vobis dicimus et mandamus quatenus, vocatis qui evocandi fuerint, 
de huiusmodi negocio cognoscatis. Nos, enim, ipsum per presentes 
vobis audiendum comitimus et fine debito terminandum.

Data Barchinone, idus octobris, anno predicto [Millesimo 
CCº XCº nono].

18

1300, gener, 4. Barcelona 
Jaume II mana al prior de Sant Pau del Camp que pagui a Be-

renguer d’Aguilar, de la casa del rei, la quantitat de 200 sous 
barcelonesos corresponents al tribut de la cena. Li comunica 
també que ha ordenat a l’esmentat recaptador que l’obligui a 
pagar.

 ACA, C, reg. 332, fol. 10r.

Jacobus, Dei gracia, et cetera, venerabili et dilecto priori [Sancti 
Pauli de Campo Barchinone].

Dicimus et mandamus vobis quatenus detis nobis, pro cena, 
ducentos solidos barchinonenses, de quibus respondeatis, loco nostri, 
fideli nostro Berengario de Aguilario, de domo nostra, vel cui volue-
rit loco sui. Alias, mandamus eidem quod inde vos et bona vestra 
pignoret et compellat fortiter et districte. Nolumus, tamen, quod 
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dicto collectori, maiordomo seu scriptori porcionis domus nostre, 
racione dicte cene, ultra dictam quantitatem aliqui exsolvatis.

Data Barchinone, IIº nonas ianuarii, anno Domini Mº CCº 
XCº IXº.

(Al marge superior, encapçalant el document) Cathalonie. Collecta 
Cenarum Episcopatus Barchinone.

19

1300, febrer, 25
Jaume II mana a Berenguer d’Aguilar, de la casa reial, que sobresegui, 

fins a una nova ordre, la petició del pagament del tribut de 
la cena a l’Hospital de Sant Joan, al Temple, a Santa Anna, a 
Santa Eulàlia del Camp, a Sant Pau del Camp de Barcelona, 
així com també a les cases del Temple de Juncosa (les Garri-
gues) i de Selma (Alt Camp), a l’Hospital de Sant Valentí (Alt 
Penedès) i als monestirs de Sant Sebastià (Alt Penedès) i de 
Sant Llorenç del Munt (Osona), ja que ha encarregat al jutge 
Ramon Toilà que esbrini si aquestes cenes van ser o no recap-
tades pels seus antecessors. Si alguna cosa els ha empenyorat 
els ho ha de retornar.

 ACA, C, reg. 332, fol. 10v.

Jacobus, et cetera, fideli suo Berengario [d’Agui]lario, de domo 
nostra, et cetera.

Cum super facto cenarum quas, de mandato nostro, exigitis a 
monasteriis et domibus infrascriptis, videlicet, a domibus Hospita-
lis Iherosolimitani, Milicie Templi, Sancte Anne, Sancte Eulalie de 
Campo et Sancti Pauli de Campo Barchinone, necnon in Domibus 
Joncose et Celme Milicie Templi ac Sancti Valentini hospitalis pre-
dicti ac monasteriis Sancti Sebastiani et Sancti Laurencii de Monte, 
mandaverimus videri per dilectum iudicem nostrum,a Raimundum 
de Toylano an dicte cene per antecessores nostros consueverunt 
recipi in dictis monasteriis et domibus antiquitus vel non, dicimus 
et mandamus vobis quatenus, interim, supersedeatis exigere dictas 
cenas quousque per dictum Raimundum de Toylano super eorum 
prestacione cognitum fuerit et a nobis [receperitis]b in mandatis. Et 
si qua pignora fecistis, occasione dictarum cenarum, ea restituatis 
incontinenti.

Data Barchinone, Vº kalendas marcii, anno Domini Mº CCº 
XCº IXº.
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Guillermus Lupeti, mandato domini episcopi.
a. Segueix Natalem Raynerii, ratllat.  b. Trencat.

20

1300, febrer, 25. Barcelona
Jaume II mana al recaptador de les cenes a Catalunya, Berenguer 

d’Aguilar, que sobresegui el pagament de 200 sous que, per 
aquest tribut, havia de donar el prior de Sant Pau del Camp.

 ACA, C, reg. 332, fol. 10r-v.

Vº kalendas marcii, anno XCº IXº, in Barchinona, fuit man-
datum dictum Berengarium de Aquilario quod supersedeat exigere 
dictam cenam, prout in littera notata in presenti folio in alia pagina 
continetur.

Priori Sancti Pauli de Campo CC solidos, sicut eodem 
 modo fuit mandatum 
 supersedere.

21

[1302], abril, 7
Jaume II mana que es resolgui el litigi existent entre el monestir 

de Sant Pau del Camp i el noble Bernat de Cabrera, que va 
castigar els homes del lloc anomenat [les Franqueses], que era 
propietat del monestir, per no haver volgut sortir armats a les 
seves ordres.

 ACA, Cartes Reials de Jaume II, caixa 14, núm. 1770.

Carta molt deteriorada, de molt difícil transcripció. 

22

1303, gener, 23. Tortosa
Jaume II mana al jutge de la seva cort Ramon Toilà que li trameti, 

sota segell, la instrucció del procés que, per ordre reial, havia 
efectuat referent a les cenes que s’exigien als comanadors de 
les cases del Temple i de l’Hospital i als priors dels monestirs 
de Sant Pau, de Santa Anna i de Santa Eulàlia del Camp, de 
Barcelona, ja que és el rei qui vol resoldre aquest afer. 

 ACA, C, reg. 126, fol. 243r.
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Dilecto iudici curie nostre, Raimundo de Toylano, et cetera.
Mandamus et dicimus vobis quatenus processum per vos fac-

tum, pro parte curie nostre, super facto cenarum quas exigebamus 
a commendatoribus domorum Templi et Hospitalis Sancti Iohannis 
Iherosolimitani et a prioribus Sancti Pauli et Sancte Anne ac Sancte 
Eulalie de Campo Barchinone, totumque negocium ipsum instruc-
tum, mittatis ad cancellariam nostram, sub vestri sigilli munimine 
interclusum, cum negocium ipsum velimus in curia terminari.

Data Dertuse, Xº kalendas februarii, anno predicto [Mº CCCº 
IIº].

Bernardus de Aversone.

23

[1303, octubre, 27. Tortosa]
Jaume II, atesa la negativa de l’abat del monestir de Sant Llorenç 

del Munt i dels priors dels monestirs de Sant Pau del Camp, 
de Santa Eulàlia del Camp i de Santa Anna de Barcelona i 
dels comanadors del Temple i de l’Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem, de la mateixa ciutat, a pagar la cena, mana a Ber-
tran de Seva, jurisperit de Barcelona, que convoqui el batlle de 
la ciutat, que escolti tots els testimonis que presenti l’esmentat 
batlle, i els que aportin els prelats, ja que vol saber si aquests 
monestirs van pagar o no el tribut de la cena en temps dels 
seus predecessors, en especial en temps del seu avi, el rei 
Jaume I. Quan el jurista tingui tota aquesta documentació, li 
ha de trametre, segellada, per tal que el rei la pugui estudiar 
i posar fi a la qüestió.

 Jaume II va trametre un escrit semblant a Bernat de Llibià, 
batlle general del regne de València, i a Berenguer Tolzà, juris-
perit de València.

 ACA, C, reg. 333, fols. 30v-31r.

Fideli suo Bertrando de Seva, iurisperito Barchinone, salutem, 
et cetera.

Cum abbas monasterii Sancti Laurencii de Monte, diocesis 
Barchinone, prioresque monasteriorum Sancti Pauli de Campo, 
Sancte Eulalie de Campo Barchinone et Sancte Anne ac comenda-
tores Milicie Templi et Hospitalis Iherosolimitani civitatis eiusdem, 
asserant se monasteriaque sua non debere dare cenam nobis, 
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nosque volentes certificari de usu, prestacionis ipsarum cenarum, 
idcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus, convocato primitus 
ad hoc pro parte nostra baiulo nostro Barchinone, recipiatis caute 
et diligenter omnes illos testes quos idem baiulus, pro parte nostra 
coram vobis produxerit seu voluerit producere ad probandum quod 
predicta monasteria seu eorum prelati aut aliqui ex eis soluerunt et 
consueverunt solvere cenam predecessoribus nostris et, specialiter, 
temporibus illustrissimi domini regis Jacobi, recolende memorie 
avi nostri, recipiatis, etiam, omnes testes quos prefati prelati aut 
eorum scindici seu procuratores in suis et dictorum monasteriorum 
deffensionem coram vobis producere voluerint, quibus receptis, 
eorum deposiciones nobis transmitatis sub vestri sigilli munimine 
interclusis ut, super eis possimus deliberare quod terminandum 
fuerit in premissis.

Data ut supra [VIº kalendas novembris, anno Domini Mº CCCº 
tercio].

Similis fuit scriptum Bernardo de Libiano, baiulo regni Valen-
cie generali. Et inde fuit scriptum Berengario Tolzani, iurisperito 
Valencie quod recipiat caute et diligenter omnes illos testes quos 
idem baiulus produxerit coram eo.

 
24

[1303, octubre, 27. Tortosa]
Jaume II mana a Pere Messeguer, membre de la cort reial, recaptador 

de les cenes del bisbat de Barcelona per al rei i també de les 
corresponents a l’infant Jaume, primogènit i procurador, que 
en sobresegui la recaptació, ja que l’abat del monestir de Sant 
Llorenç del Munt, de la diòcesi de Barcelona, els priors dels 
monestirs de Sant Pau del Camp, de Santa Eulàlia del Camp, 
i els comanadors del Temple i de l’Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem, de Barcelona, manifesten que no són obligats a 
pagar aquest tribut. El rei diu a Pere Messeguer que ha ma-
nat a Bertran de Seva, jurisperit de Barcelona, i a Berenguer 
Tolzà, jurisperit de València, que busquin testimonis perquè 
vol informar-se bé d’aquest afer. Sigui quin sigui el resultat 
d’aquesta enquesta, Jaume II mana que es mantingui en vigor 
la pròrroga que havia concedit anteriorment, segons la qual 
aquestes cenes no es podien exigir fins a la vinent solemnitat 
de Pasqua.
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 ACA, C, reg. 333, fol. 31r.

Fideli suo Petro Messeguerii, de domo nostra, collectori ce-
narum episcopatus Barchinone necnon collectori cenarum eiusdem 
episcopatus pro inclito infante Jacobo, primogenito et procuratori 
nostro, salutem et cetera.

Cum abbas monasterii Sancti Laurencii de Monte, diocesis 
Barchinone, prioresque monasteriorum Sancti Pauli de Campo, Sanc-
teque Eulalie de Campo Barchinone et Sancte Anne ac comendatores 
Milicie Templi et Hospitalis Iherosolimitani civitatis eiusdem asserant 
se monasteriaque sua non debere dare cenam nobis, nosque volentes 
certificari de usu, prestacionis ipsarum cenarum, mandaverimus per 
litteras nostras directas Bertrando de Seva, iurisperito Barchinone, 
et per litteras etiam directas Berengario Tolzani, iurisperito Valencie, 
quod, super predictis, recipiant testes ut exinde de usu prestacionis 
ipsarum cenarum certificari possimus, idcirco, vobis et unicuique 
vestrum dicimus et mandamus quatenus, ab exaccione cenarum que, 
tam nomine nostro quam nomine dicti infantis, a dictis momasteriis 
vel eorum prelatis et a commendatoribus predictis exigitis, super-
deatis donec per deposiciones testium quos super predictis recipi 
mandamus de usu prestacionis cenarum certificati fuerimus, ut est 
dictum, vel donec a nobis aliud recipiatis in mandatis. Non tamen 
intendimus per hanc prorrogacionem quam facimus derogare in 
aliquo prorogacioni iam facte quod dicte cene non possent a pre-
dictis exigi usque ad proximum instans festum Pasche, immo eam 
volumus in suo robore permanere et istam post illam donec aliud 
super predictis vobis dederimus in mandatis.

Data ut supra [Dertuse, VIº kalendas novembris anno Domini 
Mº CCCº tercio].

25

1303, octubre, 29. Tortosa
Jaume II dóna llicència a Guillem Citió, veguer de Barcelona i del 

Vallès, per a permutar una peça de terra que el prior del monestir 
de Sant Pau del Camp posseïa al Llobregat, per un censal de 
cinc morabatins que el veguer tenia a Barcelona, el qual, amb 
motiu d’aquesta permuta, havia comprat al ciutadà barceloní 
Jaume Fonts, i l’existència d’algunes lleis que ho prohibien.

 ACA, C, reg. 201, fol. 57v.
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Nos, Jacobus, et cetera.
Ex certa sciencia, concedimus et licenciam plenam damus 

vobis Guillermo Citionis, vicario Barchinone et Vallensis quod, du-
rante vobis officio predicto, possitis scambium facere seu permutare 
cum priore monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone quandam 
peciam terre, quod dictus prior habet in Lupricato, cum quinque 
morabatinis censualibus quos habetis in Barchinone et, causa ipsius 
permutacionis, emistis a Jacobo de Fontibus, cive Barchinone, non 
obstantibus aliquis legibus in contrarium facientibus.

Data Dertuse, IIIIº kalendas novembris, anno Domini Mº CCCº 
tercio.

Bernardus de Abbatia, mandato regio facto per Petrum Marci.

26

1303-1304 
Pere Messeguer, recaptador de les cenes, rep del monestir de Sant 

Pau del Camp, per aquest tribut, la quantitat de 200 sous 
barcelonesos. Aquest pagament, però, seria totalment cancel·lat 
perquè el 27 de setembre de 1305 Jaume II atorgà un privilegi 
al monestir de Sant Pau del Camp eximint-lo a perpetuïtat del 
tribut de la cena (vegeu document núm. 29).

 ACA, C, fol. 333, fol. 27v.

Has similiter cenas colligit Petrus Messegueri.
Priori Sancti Pauli de Campo Barchinone CC solidos 
 barchinonenses.
Hec scriptura est penitus cancellata, quia factum fuit privile-

gium monasterii Sancti Pauli de cena non danda, ad imperpetuum, 
cum carta data Barchinone, Vº kalendas octobris anno Domini Mº 
CCCº Vº.

27

[1304, gener, 1. Barcelona]
El manament reial segons el qual el monestir de Sant Pau del Camp 

havia de pagar 200 sous barcelonesos pel tribut de la cena és 
sobresegut i cancel·lat.

 ACA, C, reg. 333, fol. 36v.
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Priori Sancti Pauli de Campo Barchinone CC solidos
Mandatum est supersedere super questione que est in hiis
Hec scriptura est penitus cancellata, quia factum fuit privile-

gium monasterio Sancti Pauli de cena non danda, ad imperpetuum, 
cum carta data Barchinone, Vº kalendas octobris, anno Domini Mº 
CCCº quinto.

28

[1305, gener, 1. Barcelona]
El manament reial segons el qual el monestir de Sant Pau del Camp 

havia de pagar 200 sous barcelonesos pel tribut de la cena és 
sobresegut i cancel·lat, ja que el rei havia expedit un privilegi 
segons el qual el monestir quedava eximit de la cena.

 ACA, C, reg. 333, fol. 85r.

Priori Sancti Pauli de Campo Barchinone CC solidos 
 barchinonenses.
Mandatum est supersederi ob questionem que est in ipsis 

cenis.
Hec scriptura est penitus cancellata quia factum fuit privile-

gium monasterio Sancti Pauli de cena non danda, ad imperpetuum, 
cum carta data Barchinone Vº kalendas octobris, anno Domini Mº 
CCCº Vº.

29

1305, setembre, 27. Barcelona
Jaume II concedeix un privilegi al monestir de Sant Pau del Camp 

i al seu prior, Pere Ferran, segons el qual queda eximit del 
pagament del tribut de la cena.

ACA, C, reg. 203, fol. 73v-74r.

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, attendentes quod 
ea solum perpetuo retinentur que pro Christi nomine et eius servicio 
impenduntur, idcirco, adherentes predecessorum nostrorum vestigiis 
qui religiosa loca ad Dei cultum constituta, donis ac specialibusa 
graciis muniffice decorarunt, ad honorem Dei et beati Pauli Apostoli 
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et ob remedium anime nostre et animarum parentum et aliorum 
predecessorum nostrorum, ex certa sciencia, per nos et nostros, 
concedimus, sedamus, remittimus et relaxamus vobis, venerabili 
fratri Petro Ferrando, priori monasterii Sancti Pauli de Campo Bar-
chinone, ergua quem quadam ducimur vestris meritis prerrogativa, 
favoris totique conventui ipsius monasterii et successoribus vestris 
in monasterio ipso ac eidem monasterio, imperpetuum, cenam sive 
prestacionem cene sive preteritis temporis per predecessoresb nostros 
sive nos exacta et recepta fuerit sive non, sic quod, ulterius, ullo 
unquam tempore vos seu successores vestri in dicto monasterio // 
[fol. 74r] nec homines quos habet monasterium supradictum non 
teneamini nobis nec nostris nec filiis nec aliquibus aliis successori-
bus nostris nec procuratori nostro generali Catalonie quicumque pro 
tempore fuerit, nec vices gerenti suo nec aliis officialibus nostris 
nec aliqui alii persone, nomine nostro, seu eiusdem procuratoris aut 
officialium nostrorum, dare seu prestare cenam aliquam nec aliquid 
loco cene, immo ab omni cena et eius prestacione, et volumus et 
concedimus vos et successores vestros in dicto monasterio et pre-
dictos homines dicti vestri monasterii, imperpetuum, franchos et 
quitios esse penitus et immunes, mandantes, per presentem cartam 
nostram, procuratoribus nostris in Cathalonia et viceprocuratoris 
eorum necnon vicariis, baiulis, portariis, collectoribus cenarum et 
universis aliis et singulis officialibus nostris, presentibus et futuris, 
quod presentem concessionem, remissionem et relaxacionem nos-
tram predictam firmam habeant et observent et faciant inviolabiliter 
observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant 
aliqua racione. In cuius rei testimonium, presens privilegium, bulla 
nostra plumbea, iussimus munimine comuniri.

Datum Barchinone, quinto kalendas octobris, anno Domini 
Mº CCCº quinto.

Sig+num Jacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie 
et Corsice, comitisque Barchinone.

Testes sunt: (1a columna) Johannes Martini de Luna; Raimun-
dus de Cardona.

(2a columna) Guillermus de Angularia; Guillermonus de Angu-
laria; Raimundus, episcopus valentinus, cancellarius.

Fuit clausum per manum Bernardi de Aversone, mandato do-
mini episcopi cancellarii et ex provisione domini regis in consilio 
habita.
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(A la part superior, encapçalant el document) Prioris beati 
Pauli Barchinone.

a. Corregit a sobre d’spiritualibus.  b. successores al ms., per error de 
l’escrivà.

30

[1310], desembre, 8. Alzira
Jaume II confia a Pere de Clasquerí, jurisperit de Barcelona, el li-

tigi existent entre el monestir de Sant Pau del Camp i alguns 
jueus de la ciutat que vivien prop del mur vell de Barcelona, 
pel fet que aquests darrers llençaven escombraries a un alou 
del monestir contigu a l’esmentat mur, amb greu perjudici del 
convent. Atenent la queixa del prior i del sagristà de Sant 
Pau, el rei mana al jurista que convoqui les parts pledejants 
a l’indret on es produïen els fets i que actuï amb justícia. 
Ordena, així mateix, al batlle general de Catalunya i al batlle 
de Barcelona que facin tot allò que Pere de Clasquerí disposi 
sobre aquest afer.

 ACA, C, reg. 145, fol. 216v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 948-949.

Petro de Casclarino, iurisperito Barchinone, et cetera.
Ex parte prioris et sacriste monasterii beati Pauli Barchino-

ne fuit conquerendo propositum coram nobis quod aliqui iudei 
Barchinone comorantes in muro veteri civitatis ipsius prohiciunt, 
preter voluntatem et consensum ipsorum prioris et sacriste, super 
quodam alodio dicti monasterii sive sacristie eiusdem, adherenti 
ipsi muro veteri, plures immundicias, in preiudicium ipsius monas-
terii, cum exinde magnum detrimentum dictum alodium initiatur. 
Quapropter, ad suplicacioni pro parte dictorum prioris et sacriste 
humiliter nobis factam, vobis comitimus et mandamus quatenus, 
partibus convocatis, accedatis ad loca ubi predicte immundicie 
prohiciuntur per iudeos predictos quibus, visis ad occulum ac 
partium racionibus intellectis, summarie et de plano ac sine figura 
iudicii procedatis in ipso negocio iudicialiter et prout in talibus 
fieri debet ac ipsum terminetis breviter et de plano, maliciis et 
difugiis non admissis. Nos, enim, super hiis, vobis comitimus vices 
nostras et mandamus, per presentes, baiulo Cathalonie generali 
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necnon baiulo Barchinone vel alteri eorum quod, super predictis, 
faciant quod vos ab eis duxeritis requirendum.

Data Algezire, VIº idus decembris, anno quo supra [Mº CCCº Xº].
B[ernardus] de Abbatia misit expediendam.

31

1315, agost, 11. Barcelona
Jaume II mana al batlle de Vilafranca o al seu lloctinent que obli-

gui els veïns d’aquesta vila a rescindir la venda efectuada al 
prior de Sant Pau del Camp d’un censal sobre determinades 
porcions de terra contígües, situades a Vilafranca, les quals 
els veïns havien cedit en emfiteusi a d’altres persones per a 
edificar. La rescissió de la compravenda s’havia de fer per dos 
motius: 1. Perquè en els instruments d’aquests contractes no 
s’hi féu constar que el drets reials es mantenien estalvis, com 
s’havia acostumat de fer sempre a Vilafranca; 2. Perquè, atesa 
la condició del prior de Sant Pau, no se li podia fer la venda, 
extrems ambdós que el prior desconeixia, segons comunicà 
posteriorment al rei. El monarca ordena a l’esmentat batlle 
de Vilafranca que obligui els venedors a restituir al prior o al 
seu procurador legítim el preu pagat, amb instrument públic 
renunciant al contracte.

 ACA, C, reg. 156, fol. 186v.

Jacobus, et cetera, fideli nostro baiulo Villefranche vel eius 
locum tenenti, salutem et cetera.

Nuper, vobis scripsimus quod emparavitis et emparata teneretis 
instrumenta confecta super empcione quam prior Sancti Pauli de 
Campo Barchinone fecit a quibusdam habitatoribus Villefranche 
de quodam censuali quod percipitur super quibusdam peciis terre 
contiguis Villefranche que concessa fuerunt per dictos habitatores 
in emphiteosim quibusdam personis ad construendum domos vel 
alia, prout vellent, necnon quod censuale predictum, una cum 
predictis instrumentis, retineretis similiter emparatum, pro eo quia 
in dictis instrumentis non fuerit appositum quod in premissis ius 
nostrum nobis salvuum totaliter [perma]neret,a prout in similibus 
contractibus in Villafrancha est fieri consuetum, et pro eo etiam 
quia, attenta condicione dicti prioris, non poterat eidem priori 
fieri vendicio prelibata. Nunc autem comparuit coram nobis prior 
antefatus asserens quod, tempore dicte empcionis per eum facta, 
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ipse penitus ignorabat quod in dictis instrumentis debuisset apponi 
quod ius nostrum remaneret nobis salvuum ex quo dictum censuale 
sibi per alodium vendebatur. Dixit etiam se tunc totaliter ignorare 
quod per sui condicionem impediretur quin posset empcionem 
facere antedictam, propter quod dicens se velle a dicto contractu 
potius resilere et precium recuperare quod in hiis solutum extitit 
per eumdem quem insistente in premissis supplicavit nobis, super 
hiis, sibi de iusticia provideri. Quocirca, vobis dicimus et manda-
mus quatenus predictos vendicionis ad restituendum precium dicte 
empcionis predicto priori vel cui voluerit, visis presentibus, coher-
cione debita, compellatis, ipso priore vel eius procuratore legitimo, 
cum instrumento publico renunciante dicto contractu et vendicione 
iamdictis penitus liberante.

Data Barchinone, IIIº idus augusti, anno domini Mº CCCº XVº.
Bernardus de Turri, mandato regio facto per vicecancella-

rium.
a. Trencat.

32

1318, agost, 18. Barcelona
Jaume II mana al portantveus de procurador a Catalunya, als veguers, 

batlles, corts i a tots altres oficials reials que defensin el prior 
de Sant Pau del Camp, el monestir i els seus béns enfront de 
qualssevol danys i que el protegeixin, ja que el prior, per en-
càrrec de la Seu Apostòlica, ha de dur a terme una inspecció 
no tan sols del que pertany al monestir, sinó també d’alguns 
altres llocs de la Corona i, a més, perquè totes les persones 
eclesiàstiques són sota la protecció del rei.

 ACA, C, reg. 148, fol. 67v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 949.

Dilectis et fidelibus gerenti vices procuratoris in Catalonia, 
necnon vicariis, baiulis, curiis, ceterisque officialibus nostris ad 
quos presentes pervenerint, salutem  et cetera.

Cum religiosus prior monasterii Sancti Pauli Barchinone, ex 
delegacione Sedis Apostolice, intendere habeat circa cognicionem 
seu exequcionem negociorum ab ipsa Sede Apostolica ei comis-
sorum, non solum in eius monasterio supradicto verum etiam in 
aliis partibus terre nostre, ad nosque pertineat personas religiosas 
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et eorum bona deffendere et tueri, ideo, vobis et cuilibet vestrum 
dicimus et mandamus expresse quatenus iamdictum priorem necnon 
monasterium et bona sua manuteneatis et deffendatis a molestiis 
et gravaminibus quorumcumque nec permitatis ipsum a quoquam 
impediri et molestari seu in aliquo perturbari, quinimo providea-
tis eidem ad requisicionem suam, si necesse fuerit, de securitate 
ydonea, ne ab aliquibus ei dampnum vel iniuriam inferatur.

Data Barchinone, quintodecimo kalendas septembris, anno 
Domini Mº CCCº XIº.

Guillermus Augustini, mandato regio facto per Bernardum 
de Abbatia.

33

1318, agost, 28. Barcelona
Jaume II confia al jurisperit de la cort, Bernat Sabadia, el litigi 

motivat per les quantitats de diners i altres coses que Jaume 
Ferran, ciutadà de Barcelona, sostragué al monestir de Sant Pau 
del Camp i que per a recuperar-los i pel pagament de les penes 
corresponents, el prior del monestir intenta posar-se d’acord 
amb Jaume Ferran. El rei mana que sigui feta restitució al 
prior segons manen les Constitucions de Catalunya i ordena 
al veguer de Barcelona i del Vallès que presti consell i ajut al 
jurisperit quan aquest els hi demani.

 ACA, C, reg. 165, fol. 96r-v.

Jacobus et cetera, dilecto nostro Bernardo de Abbatia, iurisperito 
de domo nostra, salutem et cetera.

Cum prior Sancti Pauli de Campo Barchinone intendat con-
venire Jacobum Ferrandi, civem Barchinone, ad quasdam peccunie 
summas et alias res surreptas, ut asseritur, per dictum Jacobum 
de bonis ad dictum monasterium pertinentibus et etiam ad pe-
nam pro hiis debitam monasterio et priori predicto et in quam 
dictus Jacobus dicitur incidisse, de quibus etiam rebus surreptis 
et etiam precium apparere dicitur per inquisicionem inde contra 
dictum Jacobum Ferrandi factam, idcirco, vobis comittimus et 
mandamus quatenus, vocatis evocandis, cognoscatis de predictis 
et ea fine debito decidatis breviter et de plano ac sine strepitu 
iudicii et figura in faciendo satisfieri dicto monasterio et eius priori 
per dictum Jacobum pro predictis et aliis quibus ipsum Jacobum 
teneri inveneritis iuxta Constitucionis et curiis Cathaloniae per nos 



149EL MONESTIR BENEDICTÍ DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA

factas et alias secundum iusticiam, taliter procedendo quod dictum 
priorem non opporteat ad nos pro hiis recurrere iterato. Nos, enim, 
vobis, super predictos et ea tangentibus comittimus plenarie vices 
nostras. Et nichilominus mandamus vicario Barchinone et Vallen-
sis vel eius locum tenenti quod, in et super predictis, // [fol. 96v] 
det vobis consilium, auxilium et favorem, quando et prout per vos 
fuerit requisitus.

Data Barchinone, Vº kalendas septembris, anno Domini Mº 
CCCº XVIIIº.

Vicecancellarius.

34

1322, octubre, 22. Barcelona
Jaume II posa a les mans de Bertran de Seva, jurisperit de Barce-

lona, les disputes que es produeixen entre el prior de Sant Pau 
del Camp, de Barcelona, d’una banda, i Jaume de Ribafort, de 
la parròquia de Sant Esteve de Parets, de l’altra, a causa dels 
danys causats per l’esmentat Jaume de Ribafort a l’aigua dels 
molins de la casa d’Espiells, que el monestir de Sant Pau pos-
seïa a la parròquia de Mollet (Vallès Oriental); aquesta aigua, 
per un ajut prestat pel monestir a Ribafort, havia de conduir-se 
cap als molins d’Espiells.

 ACA, C, reg. 176, fol. 278v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Bar-

celona (segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 949-950; 
EADEM, “La «Casa d’Espiells», propietat del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona”, dins El mas català durant l’Edat Mitjana i la Moderna (segles 
IX-XVIII), Barcelona, 2001, pp. 293-294.

Jacobus, et cetera, fideli Bertrando de Seva, iurisperito Bar-
chinone, et cetera.

Causam seu causas, littes seu controversias que vertuntur 
seu verti sperantur inter priorem et conventum monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, agentes, ex una parte, et Jacobum de 
Rippaforti, de parrochia Sancti Stephani de Parietibus, ex altera, 
deffendentem, racione et occasione quorumdam iniuriarum, novi-
tatum, dampnorum et impedimenti aque et fraccionis eiusdem per 
dictum Jacobum de Rippaforti dicto monasterio, ut dicitur, nunc 
noviter factarum et illatorum, racione aque molendinorum domus 
de Spiellis, quam dictum monasterium habet in parrochia de Mo-
lleto ac etiam possidet, qua aqua, dictus Jacobus, ut fertur, primo 
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dicitur in quibusdam molendinis suis que supra dictam domum 
habet et possidet, quam etiam aquam, ut asseritur, idem Jacobus, 
certum iuvamen a dicto monasterio eidem Jacobo impendente, 
tornare et dirigere tenetur molendinis domus prefate quam, racione 
quorumdam rasarum per quas aque discurrunt ad molendina dicte 
domus tempore pluviali, quam aliis quibusdam racionibus sive 
causis, occasione predictorum, vobis, tenore presentium, ducimus 
comittendas, mandantes vobis quatenus, vocatis qui fuerint evocan-
di, facta prius firma iuris, ut moris est, in posse vicarii Vallesii, 
infra ipsam vicariam, de dictis questionibus cognoscatis breviter et 
de plano, easque fine debito terminetis, prout de iure et racione 
inveneritis faciendum, maliciis et diffugiis omnibus reiectis. Nos, 
enim, super hiis comittimus plenarie vices nostras.

Data Barchinone, XIº kalendas novembris, anno Domini Mº 
CCCº XXº secundo.

Vicecancellarius.

35

1323, febrer, 13. Barcelona
Jaume II mana al veguer de Barcelona que obligui Pere Ferrer i la 

seva muller, ciutadans de Barcelona, fins i tot confiscant els 
seus béns, a pagar a Ramon Desbosc, monjo del monestir de 
Sant Pau del Camp, les 20 lliures barcelonines que li devien 
per la venda que el monjo els havia fet d’un rossí de pèl bru, 
quantitat que s’havien compromès a pagar amb document pú-
blic, validat sota jurament, dintre d’un termini ja ultrapassat. 
Pere Ferrer es negava a pagar al·legant la moratòria que el rei 
havia concedit a tots aquells que s’havien enrolat en l’armada 
que es preparava per a dur a terme la conquesta de Sarden-
ya i de Còrsega, entre els quals s’hi comptava. Tanmateix, es 
donava la circumstància que, en aquesta pròrroga, no hi eren 
compresos aquells que havien adquirit algun compromís sota 
jurament, com era el cas del deutor.

 ACA, C, reg. 178, fol. 280r.

Jocobus et cetera, dilecto suo vicario Barchinone vel eius locum 
tenenti, salutem et cetera.

Exhibita nobis per fratrem Raimundum de Boscho, monachum 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone suplex petitio contine-
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bat quod idem frater Raimundus vendidit quendam roncinum suum 
de pilo bruno Petro Ferrarii et uxor eius, civibus Barchinone, precio 
XX librarum barchinonensium, quod precium sibi solvere promis-
serunt certo termino dudum lapso, prout de hiis constare dicitur 
per publicum instrumentum prefati Petro Ferrarii, iuramento valla-
tum et quod quantitate premissa sibi solvere contradicunt coniuges 
supradicti, pretendendo a solucione prefati debiti elongari ac etiam 
excusari pretextu felicis armate quam, Deo propicio, ad adquisicionem 
regni nostri Sardinie et Corsice preparamus, in cuius servicio armate 
dictus Petrus Ferrarii se, ut dicitur, acordavit. Verum cum debita in 
quorum obligacione interierit iuramentum non sit intencionis nostrea 
in dicto elongamento comprehendi dictum debitum, [si]b iuratum 
existat, ne in ipsius reatu periuri tamquam participes involvamur, 
idcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus, si vobis constiterit 
in ipsa obligacione iuramentum dicto Petro Ferrarii intervenisse, 
dictum Petrum Ferrarii et bona sua ad satisfaciendum dicto fratri 
Raimundo in quantitate premissa, visis presentibus, compellatis, 
prout fuerit faciendum, elongamento concesso per nos euntibus in 
stolio vel armata predicta nullatenus obsistente.

Data Barchinone, idus februarii, anno Domini Mº CCº XXº 
secundo.

Dominicus de Biscarra, ex peticione provisa in audiencia 
regia.

a. nostre, repetit al ms.  b. si, il·legible.

36

1327, agost, 19. Barcelona
Jaume II mana al veguer de Barcelona i del Vallès, al batlle de 

Barcelona i als seus lloctinents que no permetin que Pere 
de Comarenalla, monjo del monestir de Sant Pau del Camp, 
sigui perjudicat en la percepció dels censos i drets que li co-
rresponen pel benefici que té a la capella de Sant Fruitós de 
Montjuïc, ni per altres monjos del monestir ni per persones 
laiques, actuant així contra justícia i contra les Constitucions 
Generals de Catalunya.

 ACA, C, reg. 191, fol. 50v.
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Jacobus, et cetera, dilecto et fidelibus suis vicario Barchinone 
et Vallesii et baiulo Barchinone vel eius locatenentibus, salutem et 
cetera.

Pro parte fratris Petri de Comarenalla, monachi monasterii Sancti 
Pauli de Campo civitatis Barchinone, propositum extitit coram nobis 
quod ipse habet quoddam beneficium in capellam Sancti Fructuosi 
in Monte judayco, satis prope civitatem predictam et quod recipit et 
recipere consuevit census et alia iura pro beneficio antedicto et de 
hoc fuit et est in possessione vel quasi pacifica percipiendi eosdem. 
Et nunc, ut asseritur, quidam monachi monasterii prefati et alii 
etiam, contra ius et iusticiam et contra Constituciones Cathalonie 
Generales, nituntur ipsum fratrem Petrum de Comarenalla in dicta 
possessione perturbare ac etiam molestare, quare, supplicavit nobis 
sibi, super hiis, de iusticia provideri. Nosque, supplicacione ipsa be-
ninge admissa, vobis dicimus et expresse mandamus quatenus non 
permittatis dictum monachum a possessione in qua nunc ipsum esse 
inveneritis de predictis per aliquem seu aliquos laycos perturbari 
nec modo aliquo agravari, immo ipsum in suo iure et possessione 
deffendatis et manuteneatis, compellendo mediante iusticia omnes 
illos laycos quos ad prestacionem census vel alia inveneritis dicto 
monacho, racione predicta, teneri seu in aliquo obligatos ad solven-
dum eidem census et alia iura ei debita pro beneficio antedicto.

Data Barchinone, XIIIIº kalendas septembris, anno domini Mº 
CCCº XXº septimo.

Vicecancellarius.

37

1328, gener, 19. Barcelona
Alfons el Benigne posa el monestir de Sant Pau del Camp, el prior, 

els monjos, homes, famílies i tots els béns sota la seva protec-
ció i guiatge especials. Mana als oficials reials que respectin i 
facin respectar l’esmentada situació del monestir. Aquells qui 
temeràriament actuïn contra aquesta protecció de què és objecte 
el cenobi de Sant Pau del Camp seran castigats amb la multa 
de cinc-centes monedes d’or i amb l’obligació de restituir els 
danys causats.

 ACA, C, reg. 473, fol. 100v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 950-951.
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Nos Alfonsus, et cetera.
Ponimus et recipimus et constituimus sub nostra proteccione 

et commanda ac guidatico speciali monasterium Sancti Pauli Bar-
chinone, cum religiosis, priore, monachis, familiis et universitate 
hominum monasterii eiusdem ac cum universis bonis suis, habitis 
et habendis, in eundo, stando et redeundo per loca omnia domina-
cioni nostre subiecta, ita quod, nullus de nostra confidens gracia 
vel amore audeat ipsos aut bona eorum invadere, capere, ledere, 
detinere, marchare seu pignorare culpa, crimine aut debitis alienis, 
nisi in eisdem debitis ipsum monasterium, prior et conventus ac 
homines principales essent seu fideiussorio nomine obligati nec 
etiam in hiis casibus nisi prius de eisdem fatica inventa fuerit de 
directo, mandantes procuratori, vicariis, baiulis, ceterisque officia-
libus nostris et subditis, presentibus et futuris, quod huiusmodi 
guidaticum nostrum observent et faciant inviolabiliter observari et 
non contraveniant nec aliquem contravenire permitant. Quicumque, 
autem, ausu temerario ductus, contra huiusmodi proteccionem 
nostram venire presumpserit, penam quingentorum aureorum se 
noverit incurrisse, dampno illato primitus et plenarie restituto. In 
cuius rei testimonium, presentem cartam nostram fieri iussimus, 
sigillo nostro appendicio communitam.

Data Barchinone, XIIIIº kalendas februarii, anno Domini 
millesimo CCCº XXº septimo.

Franciscus de Bastida, mandato regio.
(Al marge superior, encapçalant el document, en lletra del 

segle XVII): Monasterii Sancti Pauli Barchinone.

38

1328, febrer, 1. Barcelona
Alfons el Benigne mana a Burguet de Sarrià, jurisperit de Barcelona, 

que continuï i acabi l’enquesta judicial iniciada pel veguer de 
Barcelona sobre l’acte reprobable comès per Berenguer Mujals, 
Bartomeu Joure, Berenguer Dalmau, flassader, Pere Ponç i 
altres còmplices que, portats per un esperit diabòlic, van en-
trar, armats, al monestir de Sant Pau del Camp tot proferint 
paraules injurioses i deshonestes contra el prior i els monjos i 
amenaçant-los de mort. A més, Berenguer Mujals va robar al 
prior del monestir un llibre de decretals i una espasa que era 
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d’un nebot seu, i va colpejar Andreu Mata, mesurador, que va 
morir al cap de quatre dies a conseqüència dels cops rebuts; 
Bartomeu Joure ferí un saig. Aquests delinqüents cometeren 
encara altres maldats i, cada dia, causaven danys al prior i als 
monjos de Sant Pau. Com que la sentència definitiva d’aquests 
actes delictius se la reservava el rei, manà al jurisperit que li 
trametés el procés complet, tot ordenant al veguer que li facilités 
el consell i l’ajuda necessaris.

 ACA, C, reg. 428, fols. 130r-v.

Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum et cetera, fideli nostro Bur-
geto de Serriano, iurisperito Barchinone, salutem et cetera.

Ad audienciam nostram noviter est deductum quod Berengarius 
Mujals, Bartholomeus Joure, Berengarius Dalmacii, flassaderius, et 
Petrus Poncii, cum aliis eorum complicibus, diabolico spiritu concitati, 
Dei timore et nostre correccionis terrore postpositis, manu armata et 
mente deliberata, intrarunt monasterium Sancti Pauli Barchinone et 
protulerunt adversus priorem et monachos ipsius monasterii verba 
iniuriosa et inhonesta, eis ad mortem comminando. Pervenit etiam 
ad nostruma auditum quod dictus Berengarius Mujals fuit furatus 
in dicto monasterio quasdam Decretales et quendam ensem qui erat 
cuiusdam nepotis sive nabot dicti prioris et etiam quod idem Be-
rengarius Mujals percussit Andream Mata, mensurarium, occassione 
quarum percussionum dictus Andreas, infra quatuor dierum spacium, 
decessit et quod dictus Bartholomeus Joure vulneravit quendam 
sagionem. Intelleximus, etiam, quod predicti supranominati plura et 
diversa alia crimina comisserunt et quod cotidie procurant malum 
inferre prioris et monachis antedictis. Sane, cum predicta perniciosa 
sint exemplo et non debeant // [fol. 130v] remanere umpunita, ideo, 
vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus inquisicionem que 
per vicarium Barchinone, super premissis, incepta dicitur, nisi perfec-
ta fuerit, perficiatis et, vocatis evocandis, super predictis procedatis 
usque ad difinitivam sentenciam, quam nobis reservamus, breviter, 
summarie et de plano, prout de iure et racione fuerit faciendum, 
maliciis et difugiis quibuslibet pretermissis. Cum autem predictum 
negocium usque ad dictam sentenciam collegeritis eius processum 
ad curiam nostram, sub vestri sigillo interclusum, protimus trans-
mitatis. Nos, enim, sub forma premissa, vobisb comitimus plenarie 
vices nostras, mandantes, per presentem, vicario Barchinone vel eius 
locumtenenti quod dictum processum vobis tradat et quotiens per 
vos inde requisitus fuerit, super predictis, prestent vobis auxilium, 
consilium et favorem.
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Data Barchinone, kalendas febroarii, anno Domini Mº CCCº 
XXº septimo.

Guillermus de Villa, mandato regio facto per thesaurarium.
a. Segueix ad, ratllat.  b. Segueix premitimus, ratllat.

39

1328, febrer, 5. Barcelona
Alfons el Benigne confia al jurisperit de Barcelona, Burguet de Sarrià, 

el litigi que es produeix entre el prior i convent del monestir 
de Sant Pau del Camp, d’una banda, i el ciutadà barceloní 
Jaume Pellisser, de l’altra, a causa de la propietat amb els seus 
drets i pertinences (honor) que el susdit Jaume deia tenir en 
emfiteusi pel monestir de Sant Pau, a Montjuïc, prop de la 
capella de Sant Fruitós, i que el prior i convent de Sant Pau 
reclamaven.

 ACA, C, reg. 429, fol. 130v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 951.

Alfonsus, et cetera, fideli nostro Burgueto de Serriano, juris-
perito Barchinone, salutem et cetera.

Causam seu causas que vertuntur seu verti sperantur inter 
priorem monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone et eius 
conventum, agentes ex una parte, et Jacobum Pelliperii, civem Bar-
chinone, defendentem, ex altera, racione cuiusdam honoris, cum 
iuribus suis et pertinenciis, quem dictus Jacobus in emphiteosim 
tenere consuevit pro dicto monasterio in capella Sancti Fructuo-
si eiusdem monasterii, in territorio Barchinone, apud Montem 
iudaycum, satis prope ipsam capellam, quem honorem dictus prior 
et conventus ad se asserunt pertinere, vobis, per presentes, duci-
mus committendam, mandantes vobis quatenus, vocatis evocandis, 
facta prius firma iuris in posse vicarii Barchinone, ut moris est, 
de predictis causis cognoscatis, easque fine debito terminetis, prout 
de iure et racione fuerit faciendum, procedendo in hiis brevier, 
summarie et de plano, maliciis et difugiis quibuslibet pretermissis. 
Nos, enim, comittimus vobis super hiis plenarie vices nostras.

Data Barchinone, nonas februarii, anno Domini Mº CCCº 
XXº septimo.

Guillermus de Villa, ex peticione provisa sibi missa.
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40

1328, abril, 12. Saragossa
A petició dels homes de la casa forta d’Espiells, situada prop de 

Mollet (Vallès Oriental), que pertanyien al monestir de Sant Pau 
del Camp, Alfons el Benigne mana als recaptadors del bovatge 
a les vegueries de Barcelona i del Vallès que s’informin si és 
cert que aquells homes, en el temps de la venda del bovatge, 
pertanyien al cavaller Berenguer de Sant Vicenç, que era persona 
exempta de l’esmentat tribut, i que s’informin també si havien 
contribuït a la col·lecta de l’impost. Si fos així, no els hauran 
de demanar res per aquest impost.

 ACA, C, reg. 552, fol. 23r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 951-952.

Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris collectoribus ad colligendum 
bovaticum quod nunc petimus in vicaria Barchinone et Vallensis 
deputatis, salutem et cetera.

Sua nobis homines domus d’Espiells, site in Vallense, qui sunt 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, humili peticione 
mostrarunt quod vos ab ipsis nitimini exigere et habere bovaticum, 
indebite et iniuste et in maximum preiudicium eorumdem et contra 
formam instrumenti vendicionis facte de bovatico supradicto, cum 
ipsi, licet nunc sint homines Ecclesie, asserant se fuisse tempore 
vendicionis dicti bovatici Berengarii de Sancti Vincencio, militis, 
qui est persona exempta ab ipso bovatico et soluisse in cissa sive 
collecta concessa pro precio bovatici supradicti, propter quod su-
pplicarunt nobis, super premissis, secundum iusticiam provideri 
eisdem. Cum autem nos velimus in hiis ut iustum fuerit providere, 
ideo, ad humilem supplicacionem ipsorum hominum, vobis dicimus 
et mandamus quatenus informetis seu certificetis vos summarie 
de predictis, et si inveneritis quod predicti supplicantes tempore 
vendicionis bovatici supradicti essent homines alicuius persone 
exempte ab ipso bovatico et quod ipsi soluissent in cisa seu co-
llecta predicta, a predictis hominibus, iamdictum bovaticum contra 
declaraciones super hiis per nos factas minime exigatis, immo, 
incontinenti, visis presentibus, ab eius exaccione et compulsione 
quantum ad predictos supplicantes cessetis et penitus desistatis.

Data Cesarauguste, pridie idus aprilis, anno Domini Mº CCCº 
XXº VIIIº.
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Guillermus de Villa, mandato regio facto per Bonanatum de 
Petra.

41

1328, juliol, 11. Montblanc
Alfons el Benigne encomana al jurisperit barceloní, Burguet de Sarrià, 

que procedeixi amb justícia en l’acte de bandidatge de què fou 
objecte el monestir de Sant Pau del Camp per Berenguer Mu-
jals, Bartomeu Joure, Berenguer Dalmau, flassader, Pere Ponç 
i d’altres que, amb armes, van envair el recinte del monestir, 
van ultratjar el prior i els monjos i els van amenaçar amb la 
mort.

 ACA, C, reg. 431, fol. 145v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 952.

Alfonsus, et cetera, fideli suo Burgueto de Serriano, iurisperito 
Barchinone, salutem et graciam.

Per aliam litteram nostram vobis comissionem fecimus in-
frascriptam:

“Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, et cetera, fideli nostro 
Burgueto de Serriano, iurisperito Barchinone, salutem et cetera.

Ad audienciam nostram noviter est deductum quod Berengarius 
Mujals, Bartholomeus Joure, Berengarius Dalmacii, flassaderius, et 
Petrus Poncii, cum aliis eorum complicibus, diabolico spiritu con-
citati, Dei timore et nostre correccionis terrore postpositis, manu 
armata et mente deliberata, intrarunt monasterium Sancti Pauli 
Barchinone et protulerunt adversus priorem et monachos ipsius 
monasterii verba iniuriosa et inhonesta, eis ad mortem comminando 
et cetera, inserto toto tenore dicte littere, que data fuit Barchinone, 
kalendas februarii, anno Domini Mº CCCº XXº septimo.”

Et post data fuit additum quod sequitur: Et nunc, quia in 
partibus Cathalonie ad presens adesse non possumus, velimus 
per vos procedi ad decisionem negocii supradicti, idcirco, vobis 
diccimus et mandamus quatenus, vocatis evocandis, iuxta merita 
inquisicionis predicte, procedatis ad decisionem predictorum ut 
de iure et racione fuerit faciendum. Nos, enim, super hiis com-
mittimus vices nostras.

Data in Montealbo, quinto idus iulii, anno Domini Mº CCCº 
XXº octavo.
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Bertrandus de Vallo, mandato domini regis.

42

1331, maig, 7. Barcelona
Alfons el Benigne comunica al veguer i al batlle de Barcelona i als 

altres oficials reials que ha posat sota la seva protecció i el 
seu guiatge el prior, convent, homes i famílies del monestir de 
Sant Pau del Camp. El rei mana que aquest guiatge es doni 
a conèixer a tothom, mitjançant un pregó, i aquells que no 
el respectin siguin castigats amb les penes que s’indiquen en 
l’esmentat instrument de protecció.

 ACA, C, reg. 483, fols. 175r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 952-953.

Alfonsus, et cetera, dilectis et fidelibus suis vicariis, baiulis, 
aliisque officialibus nostris ad quos presentes pervenerint, salutem 
et cetera.

Cum nos, cum quidam carta nostra, sigillo nostro pendenti 
munita, priorem et conventum monasterii Sancti Pauli de Cam-
po Barchinone, homines et familias ipsius monasterii sub nostra 
proteccione et guidatico recepimus speciali et velimus ut nullus de 
proteccione iamdicta ignoranciam valeat allegare, preconitzacionema 
fieri qualiter ipsos priorem, conventum, homines et bona eorum sub 
nostra recepimus proteccione et guidatico speciali, idcirco, vobis et 
unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus, incontinenti, 
preconizari faciatis quod nullus contra proteccionem et guidaticum 
predictum venire presumat. Quod si contra factum fuerit, penam 
in dicta proteccione contenta ab incidentibus in eadem exigatis et 
etiam habeatis.

Data Barchinone, nonas madii, anno Domini millesimo CCCº 
XXXº primo.

Bartholomeus de Podio, mandato regio facto per Bonanatum 
de Petra.

a. Segueix facere, ratllat.
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43

1332, febrer, 24. Tarragona
Alfons el Benigne mana a Ferrer d’Abella, procurador del comtat 

d’Urgell i del vescomtat d’Àger, que escolti tot allò que li diran 
per ordre seva (del rei) els consellers reials Ramon Vinader, 
doctor en lleis, i Pere Despens, jurisperit, amb relació al fet que 
l’esmentat Ferrer d’Abella, a petició de Ramon Llobet, canonge 
de Barcelona i executor delegat per fra Ramon d’Olzinelles, 
prior de Sant Pau del Camp, diputat al seu torn de la Seu 
Apostòlica, hagués donat possessió corporal a Francesc de 
Sant Daniel, monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll, del 
priorat de Gualter, vacant per mort de Deodat Malet, doctor 
en decrets, la provisió del qual corresponia a l’abat de Ripoll. 
Francesc de Sant Daniel acceptà el càrrec, atès que la gràcia 
li havia estat concedida per la Seu Apostòlica. Ferrer d’Abella 
l’havia de defensar i apartar, en canvi, Berenguer de Vic, mon-
jo del priorat que s’hi havia entremès, juntament amb Jaume 
de Muntfàger, canonge, Bartomeu Desvall, batlle del priorat, i 
altres detentors il·lícits..

 ACA, C, reg. 450, fols. 121v-122r.

Alfonsus, et cetera, dilecto consiliario nostro Ferrario de Api-
la, procuratori comitatus Urgelli, vicecomitatus Ageris, salutem et 
dileccionem.

Cum Raimundus Luppeti, canonicus Barchinone, subexecutor 
deputatus a venerabili et religioso fratre Raimundo de Ulzinellis, 
priore monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, exequtore a 
Sede Apostolica deputato, super gracia facta fratri Francisco de Sanc-
to Daniele, monacho monasterii Sancte Marie de Rivipullo, ordinis 
Sancti Benedicti, vicensis diocesis, de dignitate aut aministracione 
vel officio seu benefficio ecclesiastico, cum cura vel sine cura, ad 
collacionem vel disposicionem venerabilis abbatis dicti monasterii 
Rivipulli, pertinentem, vos in subsidium iusticie, ut brachium secu-
lare, per suam litteram duxerit requirendum ut iamdictum fratrem 
Franciscum de Sancto Daniele seu eius procuratorem, induceretis 
seu induci faceretis in corporalem possessionem dicti monasterii et 
prioratus de Galterio vacantes, per mortem religiosi Deodati Maleti, 
doctoris decretorum, quondam, qui dictum prioratum obtinebat, 
quiquidem prioratus ad disposicionem seu provisionem dicti abbatis 
Rivipullensis dicitur pertinere, quemque idem frater Franciscus, ut 
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fertur, infra tempus legitimum acceptavit pretextu gracie supradicte 
et domorum ac iurium eiusdem prioratus et inductum manuteneretis 
ac deffenderetis, ammotis inde fratre Berengario de Vico, monacho 
dicti monasterii, qui se in dicto priorato intruserat, una cum Jacobo 
de Muntfager, canonico et Bartholomeo de Vallo, baiulo prioratus 
eiusdem et aliquibus eorum fautoribus et complicibus et quocumque 
alii illicito detentore et alia faceretis et exequeremini, prout ina ipsa 
requisicionis littera sunt expressa. Nosque, super hoc, mandaveri-
mus dilectis consiliariis Raimundo Vinaderii, legum doctori et Petro 
Despens, iurisperito, ut premissis, visis et recognitis, vobis consulant 
atque dicant quid in eis facere debeatis. Idcirco, vobis dicimus et 
mandamus quatenus, super hiis, eorum consilio inherendo in iure 
et iusticia subsidium faciatis et exequamini // [fol. 122r] in predictis 
quod dicti Raimundus Vinaderii et Petrus Despens vobis duxerit 
consulendum.

Data Terrachone, VIº kalendas marcii, anno Domini millesimo 
CCCº XXXº primo.

Guillermus Augustini, mandato regio facto per Petrum Marti, 
consiliarium.

a. Segueix dicta, ratllat.

44

1332, març, 14. Tarragona
Alfons el Benigne, atenent l’apel·lació formulada per Bernat Bonet 

en qualitat de procurador del prior i convent del monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona, confia al jurisperit barceloní, 
Bonanat Descasals, l’estudi de la sentència interlocutòria que 
havia estat dictada per Francesc Ermengol, així mateix jurisperit 
de Barcelona i jutge designat pel noble Guillem de Cervelló, 
portantveus de procurador a Catalunya per l’infant Pere, procu-
rador general de Catalunya, en el litigi entre el prior i convent 
de Sant Pau del Camp, d’una banda, i Guillem Tagalella i el 
seu procurador, Jaume Llibre, de l’altra, a causa d’un mas amb 
totes les seves propietats i drets.

 ACA, C, reg. 451, fol. 215r.

Alfonsus, et cetera, fideli nostro Bonanato de Casalibus, iuris-
perito Barchinone, salutem et cetera.

Cum Bernardus Boneti, nomine procuratorio prioris et con-
ventus Sancti Pauli de Campo Barchinone, a quadam interloqutoria 
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lata per Franciscum Ermengaudi, iurisperitum Barchinone, iudicem 
assignatum per nobilem Guillermum de Cervilione, gerentem vices 
procuratoris in Cathalonia pro inclito infante Petro, karissimo pri-
mogenito et generali procuratori nostro, in causa que vertitur inter 
dictos priorem et conventum, ex una parte, et Guillermum de Tagalella 
et Jacobum Libre, eius procuratorem, ex altera, racione cuiusdam 
mansi, cum honoribus et aliis iuribus et pertinenciis ipsius ad nos 
appellaverit, nosque de ipsa appellacione per vos cognosci velimus, 
idcirco, vobis dicimus, comitimus et mandamus quatenus, vocatis 
evocandis, de predicta appellacionis causa cognoscatis et super ea 
faciatis breviter et de plano quod de iure et racione fuerit facien-
dum, maliciis omnibus retroiectis. Nos, enim, super predictis vobis 
comittimus vices nostras.

Data Terrachone, pridie idus marcii, anno Domini Mº CCCº 
XXXº primo.

Bartholomeus de Podio mandavit michi.

45

1332, abril, 13. Tortosa
Alfons el Benigne confia al jurisperit de Barcelona, Jaume Mateu, 

l’estudi de l’apel·lació presentada per Berenguer de Sentmenat, 
canonge de Barcelona, per fra Ramon d’Olzinelles, prior del 
monestir de Sant Pau del Camp, i per Bernat Bonet, procurador 
i sagristà del monestir de Sant Cugat del Vallès, a la sentència 
dictada pel jutge de la cort Guillem Mora contra el procurador 
fiscal del rei, en el litigi entre el procurador fiscal, d’una banda, 
i el síndic de la vila de Caldes de Montbui, de l’altra.

 ACA, C, reg. 451, fol. 292v.

Alfonsus, et cetera, fideli nostro Jacobo Mathei, iurisperito 
Barchinone, salutem et cetera.

Causam appellacionis ad nos Berengarium de Sancto Minato, 
canonicum Barchinone et fratrem Raymundum de Oltzinellis, prio-
rem monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, et Bernardum 
Boneti, procuratorem prioris et sacriste monasterii Sancti Cucuphatis 
Vallensis, eo quia sua asserunt interesse, ad nos emisse, a quadam 
sentencia per dilectum iudicem curie nostre Guillermum de Mora, 
in causa que coram ipso vertebatur, ex delegacione nostra, inter 
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procuratorem nostrum fiscalem, ex una parte, et sindicum univer-
sitatis ville et termini Calidarum de Montebovino, ex altera, contra 
procuratorem fiscalem predictum lata et pro hominibus supradictis, 
racione et processu seu sentencia inde facto et lata contenta, vobis, 
tenore presentium, ducimus mittendo, mandantes vobis quatenus, 
vocatis qui fuerint evocandi, cognoscatis prius an dicte appellacioni 
fuerit defferendum nec ne et si eidem fore defferendum inveneritis, 
de meritis ipsiusa appellacionis cause cognoscatis breviter, summarie 
et de plano, maliciis et diffugiis cuiuslibet resecatis et super eis 
faciatis et decernatis quod de iure et racione inveneritis faciendum. 
Nos enim vobis, super hiis mittimus per presentes plenarie vices 
nostras.

Data Dertuse, idus aprilis, anno Domini Mº CCCº XXXº se-
cundo.

Guillermus de Pucrovicino, mandato regio facto per Roderi-
cum Luppi Sarnes, tenentem locum vicecancellarii.

a. Segueix cause, ratllat.

46

1333, abril, 1. Barcelona
Alfons el Benigne mana a Ponç [de Gualba], bisbe de Barcelona, i 

a les altres persones designades per a pagar els deutes contrets 
per Jaume II que paguin a l’abadessa de les sors menoretes de 
Barcelona la quantitat de 1.133 sous barcelonesos que encara 
no havien cobrat, procedents de la deixa que els havia fet fra 
Ramon, prior del monestir de Sant Pau del Camp i marmessor 
del testament de Guillem de Bell-lloc (aquesta cessió constava 
en document públic, signat per Guillem Turell, notari de Bar-
celona, datat el dia 11 de març de 1333), els quals formaven 
part dels 3.708 sous que la cúria encara devia als hereus de 
Guillem de Bell-lloc. El rei disposa que l’esmentada quantitat 
de 1.133 sous sigui pagada a l’abadessa o a qui ella vulgui 
en lloc seu dels fons de l’ordinació sobre el pagament dels 
deutes de Jaume II, malgrat que aquesta quantitat no hi fos 
prevista, atesa la pobresa de les sors menoretes, però després 
d’haver pagat l’assignació destinada a saldar la marca del rei 
de França. Han de recuperar l’àpoca corresponent. Aquesta 
quantitat els serà tinguda en compte a l’hora de retre comptes 
al mestre racional.
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 ACA, C, reg. 500, fols. 237v-238r.

Alfonsus, et cetera, venerabili in Christo Patri Poncio, divina 
providencia barchinonensis episcopo, et dilectis suis deputatis ad 
iniurias et debita persolvenda illustrissimi domini Jacobi, recolende 
memorie regis Aragonum, patris nostri, salutem et cetera.

Ex parte religiosarum, abatisse et conventus monasterii Soro-
rum Minorum civitatis Barchinone fuit nobis exhibitum et hosten-
sum quoddam publicum instrumentum confectum per Guillermum 
Turelli, notarium publicum, quinto idus marcii, anno Domini Mº 
CCCº XXXº secundo, cessionis ipsis facte per fratrem Raymundum, 
// priorem monasterii Sancti Pauli de Campo dicte civitatis, manu-
missorem testamenti Guillermi de Bello loco, quondam, de mille 
centum triginta tribus solidis restantibus ad solvendum ex tribus 
mille septuaginta octo solidis dicte monete, per curiam dicti domini 
regis debitis heredibus seu successoribus dicti Guillermi, quondam, 
cum albarano Philipi de Boyl, olim magistri racionalis curie ipsius 
domini regis, ex [causis]a contentis in albarano ipso, quod scriptum 
fuit Barchinone, XV diebus preteritis de mense madii, anno Domini 
Mº CCCº XXVIIº, et de dicta quantitate restanti non fuerit aliquid 
persolutum dictis abbatisse et conventui, ut nobis constitit per re-
signacionem albarani predicti et instrumenti cessionis predicte, nunc 
restituta et lacerata ac per certificacionem inde habitam a magistro 
racionali curie nostre. Idcirco, de voluntate aliorum manumissorum 
dicti domini patris nostri, volumus, vobisque dicimus et mandamus 
quatenus, de peccunia ordinacionis dicti domini patris nostri, tribua-
tis et solvatis dicte abbatisse vel cui voluerit quantitatem peccunie 
restantem eis ex predicta, ut predicitur, ad solvendum quamquam 
forte ipsa quantitas in casibus ordinacionis predicte non cadat, ta-
men nos hoc respectu pietatis et consideracionem paupertatis nimie 
quod opprimuntur abbatissa prefata et moniales monasterii ipsius, 
ex certa sciencia, duxerimus ordinandum sive etiam concedendum, 
soluta tamenb assignacione per nos facta racione marche seu licen-
cie per illustrem regem Francie contra subditos nostros concesse. 
Et, facta solucione, presentem recuperetis litteram cum apocha de 
soluto. Nos, enim, per presentes mandamus magistro racionali curie 
nostre vel alii cuicumque a vobis compotum audituro, quod vobis 
exhibentibus tempore vostri raciocinii presentem cum apocha, quan-
titatem ipsam in vestro compoto recipiat et admittat, non expectato 
a nobis alio mandamento.
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Data Barchinone, kalendas aprilis, anno Domini Mº CCCº 
XXXº IIIº.

Petrus Luppeti, mandato regio facto per vicecancellarium.
a. Trencat.  b. Segueix ordinacione, ratllat. 

47

1333, abril, 1. Barcelona
Alfons el Benigne mana a Ramon Vinader, professor en lleis, i a 

Jaume de Montjuïc, jurisperit de Barcelona, que en l’apel·lació 
del litigi existent entre els homes de Caldes de Montbui, d’una 
banda, i els priors de Sant Cugat, de Sant Pau, i de Beren-
guer de Sentmenat, canonge de la Seu de Barcelona, de l’altra, 
i que, per manament reial, havia estat confiada al jurisperit 
barceloní Jaume Mateu, prenguin la part i defensa dels homes 
de Caldes.

 ACA, C, reg. 527, fols. 94v-95r.

Alfonsus, et cetera, dilecti et fideli nostro Raimundo Vinateri, 
legun professori, et Jacobo de Montejudayco, iurisperito Barcelona, 
salutem et cetera.

Cum in causa appellacionis que, ex comissione nostra, coram 
Jacobo Mathei, iurisperito Barchinone, vertitur inter universitatem 
hominum Calidarum de Montebovino, ex parte una et religiosos 
priores Sancti Cucuphatis et Sancti Pauli, necnon Berengarium de 
Sancto Minato, canonicum et prepositum sedis Barchinone, ex altera, 
velimus // [fol. 95r] partem predictorum hominum per vos [...]a quod 
volumus, vobisque dicimus et mandamus quatenus partem hominum 
predictorum eis in dicta causa advocetis patrocinium impendatis.

Data Barchinone, kalendas aprilis, anno Domini Mº CCCº 
XXXº tercio.

Arnaldus Dusay, mandato regio facto per Bonanatum de 
Petra.

a. Paraula il·legible.
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48

1333, abril, 3. Barcelona
Alfons el Benigne mana al jurisperit de Barcelona, Jaume Mateu, 

que no dicti cap sentència amb relació a la causa d’apel·lació 
presentada al rei per Berenguer de Sentmenat, canonge de la 
Seu de Barcelona, per fra Ramon d’Olzinelles, prior del mones-
tir de Sant Pau del Camp, i per Bernat Bonet, procurador del 
prior i sagristà del monestir de Sant Cugat del Vallès, contra 
la sentència dictada pel jutge de la cort, Guillem Mora, en el 
litigi entre el procurador fiscal del rei, d’una banda, i el síndic 
de la vila de Caldes de Montbui, de l’altra, malgrat que, segons 
la carta tramesa pel rei a Jaume Mateu el 14 d’abril de 1332, la 
qual hi és inserida, l’estudi de l’apel·lació li era confiat a ell, 
tanmateix la decisió final d’aquesta qüestió se la reservava el 
sobirà.

 ACA, C, reg. 527, fol. 94v.

Alfonsus, et cetera, fideli suo Jacobo Mathei, iurisperito Bar-
chinone, salutem et cetera.

Nuper vobis comissionem fecisse recolimus, cum littera nostra, 
tenoris sequentis: 

“Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, et cetera, fideli nostro 
Jacobo Mathei, iurisperito Barchinone, salutem et cetera, causam 
appellacionis per Berengarium de Sancto Minato, canonicum Bar-
chinone et fratrem Raimundum d’Oltzinelles, priorem monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone et Bernardum Boneti, procura-
torem prioris et sacriste monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis, eo 
quia sua asserunt interesse, ad nos emisse a quadam sentenciam 
per dilectum iudicem curie nostre Guillermum de Mora, in causa 
que vertebatur, ex delegacione nostra, inter procuratorem nostrum 
fiscalem, ex una parte, et sindicum universitatis ville et terminum 
Calidarum de Montebovino, ex altera, contra procuratorem fiscalem 
predictum lata et pro hominibus supradictis, racione in procesu seu 
sentencia inde facto et lata contenta vobis, tenore presencium, du-
cimus comitendam, mandantes vobis quatenus, vocatis qui fuerunt 
evocandi, cognoscatis prius an dicte appellacioni fuerit defferendum, 
nec ne, et si eidem defferendum inveneritis de merito ipsius appe-
llacionis, idem cognoscatis breviter, summarie et de plano, maliciis 
et diffugiis quibuslibet resecatis et super eis faciatis et decernatis 
quod de iure et racione inveneritis faciendum. Nos, enim, vobis, 
super hiis commitimus per presentes plenarie vices nostras.
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Data Dertuse, idus aprilis, anno Domini Mº CCCº XXXº se-
cundo”.

Verum, cum nos, ex causa velimus predictum negocium de-
cidere et finaliter terminare, idcirco, vobis dicimus et mandamus 
quatenus perficiendo processus inde per vos fieri inchoatum [...]a 
comissionis nostre predicte tenorem, usque ad conclusionem, cum 
remuneracionem ipsius ad ferendam sentenciam in dicto negocio 
minime procedatis, nam decisionem et finalem determinacionem 
dicti negocii nobis, tenore presencium reservamus.

Data Barchinone, III1 nonas aprilis, anno Domini millesimo 
CCCº XXXº tercio.

Arnaldus Dusay, mandato regio facto per Bonanatim de 
Petra.

a. Trencat.

49

1336, juny, 25. Lleida
Pere el Cerimoniós mana al veguer de Barcelona, o al seu lloctinent, 

que obliguin el prior de Sant Pau del Camp, Ramon d’Olzinelles, 
a revocar, mitjançant document públic, tot el procés iniciat i la 
citació que ja havia adreçat a Arnau Folc, persona laica, per a 
procedir en una qüestió existent entre Guerau Dandeval, patró 
de la capella de Sant Miquel de l’església de Santa Maria de 
Tàrrega, d’una banda, i l’esmentat Arnau Folc i Pere Bertran, 
clergue de Montblanc, de l’altra, els quals no respectaven el 
dret de patronat de Dandeval sobre la capella. El jutge únic 
d’aquesta qüestió, per manament apostòlic del papa Benet XII, 
datat el 2 de maig de 1336 (el qual hi és inserit), era el prior 
de Sant Pau del Camp. El rei considerava que Arnau Folc, pel 
fet de ser laic, no podia ser jutjat per un jutge eclesiàstic. Volia 
que es mantingués la jurisdicció reial i que aquells qui no la 
respectessin fossin castigats.

 ACA, C, reg. 585, fols. 212r-213r (document mal conservat).

Petrus, et cetera, dilecto suo vicario Barchinone vel eius locum 
tenenti, salutem et cetera.

Litteram fratris Raymundi de Ulzinellis, prioris monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, missam Arnaldo Fulchonis, 
layco, et Petro Bertrandi, clerico de Montealbo, vidimus continencie 
subsequentis:
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Frater Raymundus de Ulzinellis, prior monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, iudex unicus super infrascriptis a domino 
nostro Summo Pontifice delegatus discretis Arnaldo Fulchonis, 
layco, et Petro Bertrandi, clerico de Montealbo, diocesis Terrachone, 
salutem in eo qui est omnium vera salus.

Existens in nostri presencia Arnaldus Ollarii, civis Barchinone, 
procurator venerabilis Geraldi Dandeval, habitatoris Tarrege, vicensis 
diocesis, nobis litteras quasdam apostolicas vera bulla bullatas, omni 
suspicione carentes et vicio, presentavit, quarum tenor sequitur in 
hunc modum:

Benedictus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio priori 
monasterii Sancti Pauli de Campo, iuxta Barchinone, per priorem 
soliti gubernari, salutem et appostolicam benediccionem.

Conquestus est nobis Geraldus Dandeval, laycus, vicensis dio-
cesis, patronus capelle Sancti Michaelis, site in ecclesie Sancte // 
[fol. 212v] Marie de Tarrega, dicte diocesis, quod Petrus Bertrandi, 
clericus, et Arnaldus Fulchonis, laycus, tarrachonensis diocesis, super 
iure patronatus dicte capelle, iniuriantur eidem, ideoque, discrecioni 
tue, per apostolica scripta, mandamus quatenus, partibus convocatis, 
audias causam et apellacionem [....],a debito fine decidas, faciens 
quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observare. 
Testes autem qui fuerunt nominati si se gravi [... ...]b substracxernt 
censura simili appellacione cesante compellas veritati testimonium 
peribe.

Data Avinione, sexto nonas maii, pontificatus nostri anno se-
cundo [1336].

Quibusquidem litteris presentatis et per nos receptis, cum 
reverencia, sicut decet, idem Arnaldus Ollarii, nomine quo supra, 
nos cum debita instancia requisivit ut in premissa negocio proce-
dere iuxta prefatum mandatum apostolicum deberemus. Nos, igitur, 
velut obediencie filius, volentes prefatum mandatum apostolicumc 
reverenter exequi, ut tenemur, ad instanciam et requisicionem dicti 
Arnaldi postulatis cum instancia vos [...]d premissa auctoritate apos-
tolica vos et utrumque vestrum citamus quatenus decima die mensis 
iulii proximo instantis, qua computabitur sexta die iulii, si feriata 
non fuerit, alias, sequenti non feriata, coram nobis, in dicto nostro 
monasterio per vos vel alium responsabilem idoneum comparere 
curetis predicto Arnaldo de iusticia responsuri vel prosecucionem 
vestram iusticiam in hac parte. Quem terminum vobis propterea 
loci distanciam ut pareatur [....]e laboribus et expensis pro primo 
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secundo et tercio peremptorie terminis assignamus. Alioquin, pro-
cederemus contra vos et alias super predictis prout iustum fuerit, 
vestra absencia non obstante. In cuius rei testimonium, presentes 
patentes litteras, sigillo nostro duximus muniendas. 

Data in dicto nostro monasterio, septimo idus iunii, anno 
Domini Mº CCCº XXXº sexto. 

Cum autem dictus Arnaldus Fulchonis sit laycus et non de 
foro Ecclesie nec coram iudice ecclesiastico pro premissis ob quem 
in dicta citatione littera valeat conveniri, nosque nolumus sicut nec 
debemus tamen preiudicium quantum ex citacioni et processibus 
talibus nobis et nostris irrogaremur iuribus conniventibus occulis 
pertransire quin potius providere taliter quod tam dictus Geral-
dus Dandeval quam etiam procuratores eisdem necnon et ceteri 
similia acceptantes a talibus et tam preiudicialibus compescantur. 
Propterea, vobis dicimus et mandamus quatenus, incontinenti, 
visis presentibus, requiratis dictum priorem Sancti Pauli quod 
a processu predicto desistat quodque, incontinenti, cum publico 
instrumento revocet totum processum quem fecerit pro premissis 
dictum etiam Geraldum Dandeval et, si absens est, procuratori 
eius requiratis ex parte nostra quod rescriptum papale cuius tenor 
in dicta est insertus littera vobis tradat ac ipsi renunciet quodque 
pro premissis dictum Arnaldum Fulchonis, laycum, coram dicto 
priore vel alio iudice ecclesiastico non trahat nec faciat conveniri. 
Alias, in nostro dominio sustineri non debeant talia acceptantes. 
Nos providebimus taliter in predictis quod iuri nostro suficienter 
cautum erit et iurisdiccio nostra servabitur penitus pariter illesii. 
Et nichilominus impetratores et rebelles qui satagunt iurisdiccio-
nem nostram [...]f// [fol. 213r] viribus [...]g taliter puniemus quod 
similia attemptare volentibus transiet ad exemplum.

Data Ilerde, sexto kalendas iulii, anno Domini Mº CCCº XXXº 
sexto.

Bernardus de Petra, mandato regio facto per vicecancella-
rium.

a. Il·legible.  b. Il·legible.  c. apostolicum, afegit a la interlínia.  d. Il·le-
gible.  e. Il·legible.  f. Il·legible.  g. Il·legible.
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50

1337, abril, 15. Barcelona
Pere el Cerimoniós encomana al jurisperit de Barcelona Francesc 

Ermengol la demanda presentada pel també jurisperit Pere 
Rosset i la seva muller Margarida, veïns de la ciutat, contra 
el prior de Sant Pau del Camp perquè aquest darrer els havia 
desposseït de quatre quintars d’un hort, situat prop del mo-
nestir, els quals Pere Terreny tenia en establiment pels esposos 
a canvi del pagament d’un cens.

 ACA, C, reg. 596, fol. 37v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), p. 953.

Petrus, et cetera, fideli nostro Francisco Ermengaudi, iurisperito 
Barchinone, salutem et cetera.

Causam seu questionem quam Petrus de Roseto, iurisperitus, 
et Margarita, eius uxor, habitatores Barchinone, movere intendunt 
adversus priorem et conventum monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone,a super spoliacione per dictum priorem ipsis coniugi-
bus, ut asseritur, facta deb quatuor quintanis ortorum, iuxta dictum 
monasterium existentibus, quos Petrus Terreni a dictis coniugibus 
tenebat, sub certo censu, vobis ducimus committendam, mandantes 
vobis quatenus, vocatis evocandis, de causa predicta et dependenti-
bus ex eadem cognoscatis breviter, summarie et de plano, semotis 
maliciis quibuscumque, et super eis decernatis quod de iure et 
racione fuerit faciendum. Nos, enim, super hiis, vobis comittimus 
plenarie vices nostras.

Data Barchinone, XVIIº kalendas madii, anno domini Mº CCCº 
XXXº septimo.

Nicholaus Samares, ex peticione provisa.
a. Barchinone, afegit a la interlínia.  b. Segueix IIII, ratllat.

51

1339, novembre, 23. Barcelona
Pere el Cerimoniós confia a Bernat de Montjuïc, jurisperit de Barce-

lona, la resolució del litigi derivat del fet d’haver donat llicència 
al prior de Sant Pau del Camp de construir un forn per a coure 
pa al carrer d’en Robador o en algun altre indret, dintre de la 
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demarcació corresponent al forn “d’en Durfort”, a la qual cosa 
s’hi oposaven alguns ciutadans de Barcelona (Jaume Calbet, 
Jaume de Montjuïc, Bernat Satorra, Ramon Pallarès, hereu de 
Guillem Desplà, Ramon Botella, Bonanat Reig, Martí sa Puja-
da) i altres persones, al·legant que això els perjudicava. El rei 
mana al jurisperit que convoqui les parts implicades, estudiï 
els privilegis i les concessions, que ho examini sobre el terreny 
i que li trameti tota aquesta informació per tal de decidir allò 
que sigui just.

 ACA, C, reg. 604, fol. 108r.

Petrus et cetera, fideli nostro Bernardo de Montejudayco, iu-
risperito Barchinone, salutem et cetera.

Cum nos concesserimus venerabili et religioso priori monasterii 
Sancti Pauli civitatis Barchinone et conventui eiusdem licenciam 
construendi quendam furnum in vico vocato d’en Robador aut in 
alio loco infra limites furni vocati d’en Durfort et iam concessioni 
predicte opposuerinta procurator dilecti nostri Jacobi Calbeti, legum 
doctoris et Jacobus de Montejudayco, iurisperitus Barchinone, Ber-
nardus de Turri, filius Bernardi de Turri, Raimundus Payllaresii, de 
domo nostra, et heredis Guillermi de Plano et Raimundus Botella, 
Bonanatus Regis, cives Barchinone et Martinus Ça Pujada, clericus, 
et quidam alii obicientes dictum furnum absque ipsorum grandi 
periudicio non posse fieri nec debere, idcirco, vobis dicimus et 
mandamus quatenus, vocatis partibus supradictis et aliis evocandis, 
videatis et recognoscatis privilegia et concessiones et cartas partium 
predictarum, et recognoscatisb et videatis ad occulumc terminos fur-
norum partium predictarum et, auditis in scriptis vel sine scriptis 
partium racionibus, collectoque plenarie negocio supradicto etiam 
aliisque carte relacionem in nostro consilio faciatis ut nos absque 
preiudicio partium predictarum, super predictis, mandemus fieri 
quod iusticia suadebit. Nos enim, ex dicta forma in predictis vobis 
plenarie comittimus vices nostras.

Data Barchinone, nono kalendas decembris, anno Domini Mº 
CCCº XXXº nono.

Vicecancellarius mandavit expedire.
a. opposuerint, corregit sobre apositi fuerunt se, ratllat.  b. et recognoscatis, 

afegit a la interlínia.  c. Segueix et recognoscatis, ratllat.
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52

1339, desembre, 13. Barcelona
Pere el Cerimoniós mana a Bernat de Montjuïc, jurisperit de Bar-

celona, que instrueixi la qüestió consistent a saber si el prior 
de Sant Pau del Camp pot construir un forn dintre de deter-
minats límits de la ciutat, i que li trameti. El rei disposa que 
les parts implicades no actuïn fins que ell no determini què 
han de fer.

 ACA, C, reg. 601, fol. 128v.

Petrus, et cetera, fideli suo Bernardo de Montejudayco, iuris-
perito Barchinone, salutem et cetera.

Comissionem infrascriptam vobis fecisse recolimus per nos-
tram litteram sub hac forma: Petrus, Dei gracia, rex Aragonum et 
cetera, fideli suo Bernardo de Montejudayco, jurisperito Barchinone, 
salutem et cetera. Cum nos concesserimus venerabili et religioso 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, et cetera, 
iserto tenore istius littere, in isto registro registrata, que data fuit 
Barchinone, IX kalendas decembris anno infrascripto, et post data 
fuit additum quod sequitur:a Cum autem nondum predicta immo 
etiam instrucciones vobis in et super hiis fiendas an liceat alicui 
ex superius nominatis furnum seu furnos construere seu construi 
facere infra dictos limites preterquam dictis priori et conventui ex 
concessioneb seu concessionibusc eis vel eorum alicui factis vel aliter 
nec ne et an etiam ipsis priori et conventui liceat illud idem, per 
vos velimus colligi per modum predictum et de omnibus predictis 
vobis relacione fieri litteratorie per vos negociumque predictum ad 
nos remitti plene instructum ut, super premissis, fieri ordinemus 
quod fuerit racionis, ideo, vobis dicimus, comittimus et mandamus 
quatenus premissa omnia et singula modo quo supra colligatis et, 
ea collecta, ad nostram cancellariam ilico transmittatis, significando 
etiam vobis intuitum vestrum super hiis que vobis super predictis 
per nos fienda videantur. Nos enim, in et super predictis, vobis, 
tenore presentium, plenarie comittimus vices nostras sed et nonmi-
nus per presentes inhibemus et mandamus partibus supradictis et 
earum quilibet ut ad aliquos furnum seu furnos fiendos infra dictos 
limites procedant, donec sit per nos, prima dicta vestra relacione, 
quod faciendum super premissis fuerit terminatum.

Data Barchinone, idus decembris, anno Domini Mº CCCº XXXº 
nono.



172 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

Galcerandus de Oliva, ex peticione provisa per Petrum Des-
pens, vicecancellarium.

a. Et post data fuit additum quod sequitur, afegit a la interlínia.  b. ex concessione, 
corregit sobre ex comissione, ratllat.  c. Segueix superius nominatis, ratllat.

53

1339, desembre, 16. Lleida
Pere el Cerimoniós mana a Bernat de Montjuïc, jurisperit de Barce-

lona, i als altres jutges que sobreseguin, fins que el rei sigui a 
Barcelona, la resolució del litigi existent entre el prior de Sant 
Pau del Camp, d’una banda, i Jaume Calbet, doctor en lleis i 
conseller reial, i Ramon Botella, ciutadà de Barcelona, de l’altra, 
sobre el forn que el prior vol construir, amb perjudici dels forns 
que Jaume i Ramon tenen a la ciutat de Barcelona. El rei diu 
que estudiarà aquesta qüestió amb el seu consell i decidirà.

 ACA, C, reg. 1112, fol. 143r.

Petrus et cetera, fidelibus Bernardo dea Montejudayco, iurispe-
rito Barchinone, seu alii cuicumque collectori seu iudici cause seu 
questionis subscripte, salutem et cetera.

Cum in causa seu questione que vertitur coram vobis inter prio-
rem Sancti Pauli Barchinone, ex una parte, et dilectum consiliarium 
nostrum Jacobum Calbeti, legum doctore, et Raimundum Botella, 
civem Barchinone, seu eorum procuratores, ex altera, super construc-
cione cuiusdam furni quod idem prior facere conatur, dictis Jacobo 
et Raimundo asserentibus illud redundari in preiudicium furnorum 
quod ipsi habent in civitate Barchinone ex causa supersederi velimus 
ad presens, idcirco, vobis dicimus et expresse mandamus quatenus 
in dicta causa seu negocio supersedeatis procedere quousque nos 
in dicta civitate Barchinone fuerimus et, recognito dicto negocio in 
consilio nostro, super predictis, aliter duxerimus providendum.

Data Ilerde, sub nostro sigillo secreto, XVIIº kalendas ianuarii, 
anno predicto [anno Domini millesimo CCCº XXXº nono].

F[ranciscus] de Prohome, mandato regio facto per thesau-
rarium.

a. Segueix Petra, ratllat. 



173EL MONESTIR BENEDICTÍ DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA

54

1340, gener, 20. Saragossa
Pere el Cerimoniós es refereix una altra vegada a la qüestió del forn 

que el prior de Sant Pau del Camp intenta construir a Barce-
lona (vegeu també els documents núms. 51, 52, 53 i 55). Ara, 
atenent la petició de totes dues parts pledejants, el rei mana a 
Bernat de Montjuïc i a Bernat Llobet, jurisperits de Barcelona, 
que un cop examinat sobre el terreny l’indret on el prior vol 
construir el forn, i vistes també les cartes, els privilegis, les 
concessions, etc., decideixin allò que sigui just.

 ACA, C, reg. 604, fol. 172r-v.

Petrus et cetera, fidelibus suis Bernardo de Montejudayco et 
Bernardo Lupeti, iurisperitis Barchinone, salutem et graciam.

Nuper vobis dictosa Bernardo de Montejudayco comissionem 
fecimus infrascriptam cum littera nostra tenoris qui sequitur.

Petrus, Dei gracia, rex Aragonum et cetera, fideli suo Bernardo 
de Montejudayco, iurisperito Barchinone, salutem et cetera. Comis-
sionem infrascriptam nobis fecisse recolimus per nostram litteram 
sub hac forma: Petrus, Dei gracia, rex Aragonum et cetera, fideli 
suo Bernardo de Montejudayco, jurisperito Barchinone, salutem et 
cetera.

Cum nos concesserimus venerabili et religioso priori monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, inserto tenore ipsius littere in 
altero communium nunc concurrentium registrata, que data fuit 
Barchinone, idus decembris, anno subscripto et, post data, fuit addi-
tum quod sequitur: Cumque pro parte supradictorum Jacobi Calbeti 
et Jacobi de Montejudayco et aliorum superius nominatorum fuerit 
humiliter expositum coram nobis quod supradicta questione, nobis 
existentibus extra Cathalonie non posset per nos, absque eorum grandi 
periudicio, terminari, et signanter, pro eo quia opportet terminos 
dictorum furnorum recognosci debita fide et videri per decisionem 
seu decissiones questionis prefate, supplicatumque [predictarum 
partium]b nobis extiterit ut de predictis vobis ambobus comissio-
nem facere dignaremur, idcirco, eorum supplicacione utpote racioni 
consonum benigne admissa, vobis dicimus et mandamus quatenus, 
viso primitus ad occulum loco in quo dictus prior intendit construi 
facere predictum furnum, visisque utriusque [litteris]c et privilegiis 
et [...]d ad plenum eorum concessiones // [fol. 172v] [procedatis in 
hiis]e breviter, simpliciter, summarie et de plano, et ea, prout de 
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iure et racione faciendum fuerit, fine debito terminetis, diffugiis et 
maliciis quibuscumque retroiectis, non obstantibus litteris nostris 
superius insertis. Nos enim, super predictis, vobis comittimus ple-
narie vices nostras.

Data Cesarauguste, terciodecimo kalendas februarii, anno Do-
mini Mº CCCº XXXº nono.

Bernardus de Podio, mandato regio facto per Petrum Despens, 
vicecancellarium.

a. dictos, afegit a la interlínia.  b. Paraules de difícil lectura.  c. Il·legible.  
d. Il·legible.  e. Il·legible.

55

1340, abril, 17. Saragossa
Pere el Cerimoniós mana a Bernat de Montjuïc, jurisperit de Barce-

lona, que procedeixi en el litigi existent entre el prior de Sant 
Pau del Camp, d’una banda, i Ramon Botella i altres veïns de 
Barcelona, de l’altra, sobre la construcció d’un forn, a pesar de 
la carta que ell mateix li havia tramès, en la qual li ordenava 
de sobreseure aquesta qüestió fins que fos a Barcelona.

 ACA, C, reg. 606, fol. 159r.

Petrus et cetera, fideli suo Bernardo de Montejudayco, iurispe-
rito Barchinone, salutem et cetera.

Cum in causa que, ex delegacione nostra, vertitur coram vo-
bis inter priorem et conventum monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, ex una parte, et Raimundum Botella et quosdam alios 
de civitate Barchinone, ex altera, racione cuiusdam furni seu con-
cessionis eiusdem, per vos procedi velimus, idcirco, vobis dicimus 
et mandamus quatenus procedatis in negocio supradicto, littera per 
nos vobis missa de supersedendo in negocio memorato, donec in 
civitate predicta personaliter adssemus, in aliquo non obstante.

Data Cesarauguste, XVº kalendas madii, anno Domini Mº CCCº 
quadragesimo.

Raimundus Ricardi, mandato regio facto per Petrum Despens, 
vicecancellarium.
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1341, abril, 21. Barcelona
Pere el Cerimoniós confia a Francesc de Vallseca, jurisperit de Barce-

lona, l’apel·lació presentada per Bernat Bonet, síndic, procurador 
i ecònom del prior i del convent de Sant Pau del Camp, contra 
la sentència dictada per Jaume Mateu, també jurisperit barceloní, 
en la causa existent entre Bernat Bonet, d’una banda, i Arnau 
de [...],a moler de Barcelona, de l’altra, causa que Jaume Mateu 
ja havia instruït per delegació del batlle de Barcelona. Li mana 
que posi fi a la qüestió i que actuï amb justícia.

 ACA, C, reg. 613, fol. 15r.

Petrus, et cetera, fideli suo Francisco Vallesicca, iurisperito 
Barchinone, salutem et cetera.

Causam apellacionis ad nos emisse per Bernardum Boneti, sin-
dicum, procuratorem et yconomum prioris et conventus monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone a quadam sentencia lata per 
Jacobum Mathei, iurisperitum Barchinone, in causa que sub eius 
examine ex delegacione baiuli Barchinone, inter dictum Bernardum 
Boneti, nomine predicto, agentem ex una parte, et Arnaldum [.....],a 
molerium dicte civitatis, deffendentem ex altera, vertebatur racione 
in processu inde coram dicto Jacobo habito expressata, vobis duci-
mus commitendam, mandantes vobis quatenus vocatis evocandis ac 
requisito dicto processu quem vobis tradi precepimus per presentes, 
de dicta appellacionis causa cognoscatis eamque fine debito decidatis 
breviter, simpliciter, summarie et de plano, prout de iure et racione 
fuerit faciendum, maliciis et diffugiis non admissis. No, enim, vobis, 
super hiis plene, per presentes, comittimus vices nostras.

Data Barchinone, XIº kalendas madii, anno Domini Mº CCCº 
XLº primo. Jacobus vidit.

Bernardus de Torrent, ex appellationis sibi missi per tenentem 
locum vicecancellarii.

a. Trencat.

57

1342, octubre, 2. Barcelona.
Atenent la petició dels procuradors dels monestirs de Sant Pau del 

Camp, de Barcelona, i de Sant Sebastià [dels Gorgs] (Alt Pe-
nedès, Barcelona), Pere el Cerimoniós demana a Jaume Mateu, 
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jurisperit de Barcelona, que decideixi allò que sigui just en el fet 
que Bernat Tous, veguer que fou de Barcelona, hagués pignorat 
un cert nombre de cabres, ovelles i algun altre ramat a alguns 
homes d’aquests monestirs, a causa de la fadiga de dret causada 
al veguer de Vilafranca, actuant així contra el privilegi que el 
monarca havia concedit a les persones eclesiàstiques segons 
el qual es prohibia que als eclesiàstics els fossin pignorats els 
béns per una fadiga de dret als oficials reials.

 ACA, C, reg. 621, fols. 73v-74r.

Petrus, et cetera, fideli suo Jacobo Mathei, iurisperito Barchi-
none, salutem et cetera.

Constituti in nostri magestatis presencia scindici seu procura-
tore monasteriorum Sancti Pauli de Campo Barchinone et Sancti 
Sebastiani, situati in Penitense, nobis humiliter demonstrarunt quod 
Bernardus de Thous, olim vicariusa Barchinone, propter faticam 
iuris inventam in vicario Villefranche Penitensis, pignoravit certum 
numerum caprarum et ovium et aliarum pecudum quorumdam 
hominum dictorum monasteriorum, contra tenorem nostri privilegii 
concessi ecclesiis et ecclesiasticis personis et quomodo inter alia 
continetur [non]b pignoretur eorum bona propter faticam in nostris 
officialibus, adinventam quequidem pignora data fuerunt ad manu-
levandum certis personis. Et quia nunc, dictus Bernardus de Thous 
conventus per dictos scindicos coram inquisitoribus officialium de 
iniuria et dampno datis dictis monasteriis iactat se quod faciet quod 
vicarius Barchinone, qui nunc est, requiret dictam manuleutam ad 
hoc, ut evitet littem motam eorum inquisitoribus predictis, idcirco, 
ad ipsorum sindicorum suplicacionem humilem nobis exhibitam 
vobis comittimus et mandamus quatenus, vocatis evocandis, super 
predictis faciatis ac etiam decernatis quod de iure et racione fuerit 
faciendum, procedendo // [fol. 74r] in eisdem breviter, summarie 
et de plano, sine strepitu et figura iudicii ac sine litem, sola facti 
veritate attenta. Nos, enim, super hiis, vobis plenarie comittimus, 
tenore presentium vices nostras.

Data Barchinone, VIº nonas octobris, anno Domini Mº CCCº 
XLº secundo.

Bertrandus de Vallo, mandato regio facto per Petrum Des-
pens, consiliarium.

a. vicarius, afegit a la interlínia sobre de baiulus, ratllat.  b. Trencat. 
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58

1344, març, 5. Barcelona
Pere el Cerimoniós demana a fra Ramon, prior del monestir de Sant 

Pau del Camp, que acudeixi a la seva presència, a Barcelona, 
a fi de tractar de diferents afers que afecten l’honorabilitat del 
rei.

 ACA, C, reg. 1059, fol. 94r.

Petrus, et cetera, venerabili fratri Raimundo, priori monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, salutem et dileccionem.

Quia nos pro quibusdam negociis honorem nostrum vehementer 
tangentibus necessarium habemus, propterea, vos rogamus quatenus 
ad nos, apud civitatem Barchinone, visis presentibus, accedatis, 
omni mora et excusacione reiectis, hocque minime diferatis si nobis 
placere cupitis in hoc casu.

Data Barchinone, tercio nonas marcii, anno Domini millesimo 
CCCº XLº tercio. Arnaldus, vicecancellarius.

Jacobus Conesa, mandato regio facto per thesaurarium.

59

1354, gener, 10. Barcelona
Pere el Cerimoniós mana als veguers, batlles i altres oficials reials 

que, sempre que siguin requerits per fra Pere Berenguer, prior de 
Sant Pau del Camp, o pel seu procurador, recaptin dels homes 
de Sant Pau la quantitat de 40 lliures barceloneses, segons la 
taxa establerta pel prior, per tal de poder pagar el deute que té 
amb la cúria reial, a causa dels molts litigis que sosté. 

 ACA, C, reg. 1400, fol. 6 r-v. Document mal conservat.

Petrus, et cetera, dilectis et fidelibus suis vicariis, baiulis aliis-
que officialibus nostris vel eorum locatenentibus ad quos presentes 
pervenerint, salutem et dileccionem.

Cum religiosus frater Petrus Berengarius, prior Sancti Pauli 
civitatisa Barchinone, pro suportandis litibus ad que domus nostri 
tenetur nonnullis de causis quadraginta libras barchinonenses nobis 
contulerit generose et, propterea, oporteat ipsum ab hominibus suis 
in dicto monasterio subsidium exhigere et habere, idcirco, vobis et 
cuilibet vestrum dicimus et mandamus quatenus quocumque re-
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quisiti fueritis per dictum priorem vel  eius procuratore iamdictos 
homines dicti prioris et eius monasterii ad solvendum dictas qua-
draginta libras iuxta taxatione per dictum priorem factam penitus 
compellatis, procedendo in hiis breviter, simpliciter, summarie ac 
de plano, absque strepitu iudicii, sola [facti veritate attenta]b/ [fol. 
6v] [......]c sint fieri.

Data Barchinone, decima die ianuarii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCº Lº quarto.

Bertrandus de Pinos, ex comissione facta per  Guillermum 
consiliarium.

a. Segueix Valencie, ratllat.  b. Paraules il·legibles.  c. Paraules il·legibles.

60

1356, setembre, 8. Perpinyà
Pere el Cerimoniós mana al prior del monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona que, en atenció a les moltes despeses que 
la Corona ha d’afrontar, pagui íntegrament la part que li cor-
respon en la dècima biennal de la diòcesi de Barcelona que el 
Pontífex havia concedit al rei, ja que ha sabut pel sotscol·lector 
d’aquesta dècima que el prior es resistia a pagar-la, tot al·legant 
que, quan havia estat concedida a la Corona, ell havia donat 
al monarca una quantitat de diners, a la restitució de la qual 
considerava que el rei estava obligat, en virtut d’una clàusula 
continguda al document de concessió de la dècima feta pel 
Sant Pare.

 ACA, C, Cartes reials de Pere III el Cerimoniós, caixa 45, núm. 5625.
 ACA, C, reg. 1327, fols. 156r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta Mediaevalia, 19 (1998), p. 28.

Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie 
et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, venerabili 
priori Sancti Pauli Barchinone, salutem et dileccionem.

Per subcollectorem decime biennalis nobis ultimo concesse per 
dominum Summum Pontificem infra diocesis Barchinone, percepi-
mus quod vos recusatis et contradicitis exsolvere partem vos solvere 
contingentem in decima supradicta, racione cuiusdam peccunie 
quantitatis quam vos dictus prior, tempore quo dicta biennalis 
decima fuit nobis concessa aut infra biennium antedictum nobis 



179EL MONESTIR BENEDICTÍ DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA

dedistis et generose contulistis, ad cuius restitucionem pretenditis 
et asseritis nos teneri, pretextu cuiusdam clausule in concessione 
nobis facta per dictum dominum Summum Pontificem de decima 
supradicta. Quare, vos attente deprecamur quatenus, nostri honoris 
respectu et consideracione, nonullarum et diversarum missionum et 
expensarum quas pluribus de causis et signanter in isto necesitatis 
articulo nos opportet facere et etiam sustinere, iamdictam partem 
in dicta decima vos solvere contingentem preffato subcollectori 
nostro nomine, absque diminucione aliqua, integre exsolvatis, si 
nobis servire cupitis et placere.

Data Perpiniani, octava die septembris, anno a Nativitate 
Domini millesimo CCCº quinquagesimo sexto. Visa Rodericus.

(Al dors de la carta) Venerabili priori Sancti Pauli Barchi-
none.

(A la còpia conservada en el registre) Bertrandus de Pinos, 
mandato regio facto per locumtenentem thesaurarii.

61

1358, juny, 18. Barcelona
Atenent la queixa del prior de Sant Pau del Camp, segons la qual 

alguns emfiteutes del monestir es negaven a pagar els censos 
als quals estaven obligats, Pere el Cerimoniós mana al veguer 
de Barcelona i al de Vilafranca del Penedès, als batlles i als 
altres oficials que, quan el prior o el seu procurador els ho 
demanin, facin pregonar pels indrets de les seves respectives 
jurisdiccions que tots els emfiteutes de Sant Pau mostrin al 
prior, dintre dels 30 dies següents, els instruments que demostrin 
les seves tinences, sota la pena de pagament de 50 morabatins 
d’or a l’erari regi.

 ACA, C, reg. 1160, fol. 46v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta Mediaevalia, 19 (1998), pp. 28-29.

Petrus, et cetera, dilectis et fidelibus vicariis Barchinone et Vi-
lleffranche Penitensis necnon baiulis ceterisque officialibus nostris 
et eorum locatenentibus ad quos presentes pervenerint, salutem et 
dilectionem.

Ex parte prioris et conventus monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone est nobis humiliter supplicatum quod licet dictus prior 
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et conventus habeant et recipiant ac consueverunt recipere et ha-
bere diversos census et redditus infra iurisdicciones vobis comissas, 
verumtamen, nonnulli qui ad prestacionem tenentur censuum et 
redituum predictorum, in fraudem dictorum prioris et conventus 
denegant dictos census et redditus solvere et, per consequens, exi-
bere priori iamdicto vel eius procuratori instrumenta facientia pro 
predictis, in ipsorum prioris et conventus preiudicium non modi-
cum atque dampnum. Quocirca, nobis, pro parte eorum humiliter 
supplicato, vobis et cuilibet vestrum dicimus et expresse mandamus 
quatenus, quilibet vestrum in iurediccione sibi comissa, cum et quan-
do pro parte prioris prefati vel eius procuratoris fueritis requisiti, 
preconitzari per loca publica publice faciatis ut omnes et singuli 
facientes census, agraria vel quecumque alia, monasterio antedicto, 
vel terras et possessiones tenentes in emphiteosim vel aliter pro 
eodem, infra triginta dies a die qua preconitzacio huiusmodi facta 
fuerit in antea continue computandos, dicta instrumenta memorato 
priori vel eius procuratori exibeant vel faciant exiberi, sub pena 
quinquaginta morabatinorum auri nostro aplicandorum erario, si 
contra preconitzacionem huiusmodi dicta instrumenta neglexerint 
exhibere. In hiis taliter vos habentes quod de necligenciaa vel in-
obediencia redargui inde minime valeatis, sed potius de iusticia et 
diligencia comendari.

Data Barchinone, sub nostro sigillo secreto, XVIIIª die iunii, 
anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
octavo.

Petrus, cancellarius.
Bernardus de Torrente, mandato domini cancellarii.
(Al marge esquerre, encapçalant el document) pro universis.
a. necligencia, corregit sobre diligencia.

62

1358, setembre, 26. Barcelona
Atenent la súplica del prior del monestir de Sant Pau del Camp, Pere 

el Cerimoniós mana al veguer de Vilafranca del Penedès que no 
obligui, sota cap mena de càstig, els homes de la quadra de Can-
tallops a contribuir a la construcció dels murs i de les estacades 
de Vilafranca del Penedès perquè no són veïns d’aquesta vila i 
perquè, juntament amb el prior de Sant Pau, ja treballen en la 
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reparació d’una torre molt antiga i d’una fortalesa situades a 
l’esmentada quadra de Cantallops, propietat de Sant Pau, en les 
quals torre i fortalesa els habitants de Cantallops solien refugiar-
s’hi en temps de perill. El rei dóna aquesta ordre al veguer de 
Vilafranca a pesar de les dues cartes que, poc abans, li havia 
escrit, una datada el 6 d’agost i l’altra el 22 de setembre, les 
quals hi són inserides, en les quals disposava que tots els ho-
mes de les poblacions dels voltants de Vilafranca eren obligats 
a contribuir a la construcció dels murs i estacades de la vila, 
per tal de preservar-la d’atacs enemics, i hi havien de treballar 
de dia i de nit, sota la pena de ser durament castigats, i era 
el veguer qui havia d’exigir les penes als infractors.

 ACA, C, reg. 740, fols. 108r-109v.

Petrus, et cetera, fideli nostro vicario Villefranche Penitensis vel 
eius locumtenenti, salutem et graciam.

Intelleximus ex querula supplicacione nobis reverenter exhibita 
pro parte prioris monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, 
ordinis sanctia Benedicti, quod vos, vigore mandati per nos nobis 
facti cum littera nostra tenoris sequentis:

“Petrus, Dei gracia rex Aragonum et cetera, fideli nostro vicario 
Villefranche Penitensis vel eius locumtenenti, // [fol. 108v], salutem 
et graciam.

Pridem,b mandatum sive comissionem nostram vobis fecisse 
meminimus cum littera nostra continencie subsequentis: Petrus, 
Dei gracia rex Aragonum et cetera, fideli nostro vicario Villefranche 
Penitensis vel eius locumtenenti, salutem et graciam.

Cum nos, eo ut menia et valla que, ex ordinacione nostra, fiunt 
in dicta villac citius et melius perfici et compleri valeant, ordinaveri-
mus et velimus quod homines locorum dicte ville circumvicinorum, 
videlicet, de Sancto Cucuphato de Avinione, de Sancto Sabestiano, 
de Clariana, de Cantalops, de Sesguyoles, de Ferran, de Sancto 
Petro Molatam, de s’Arboçar, de Olivella, de parrochia de Oler-
dola et de Canellis, de Villa lupporum, de parrochia de Sancta 
Margarita de Muntanans, de la Senabre, de Sancto Stephano, de 
Salatema, de Castelleto, de Puigdacer, de ça Riba, de Moia, de Sanc-
ta Fide de Podio alber, Despla de Pachs, de Cabanyes, Despuig 
de ces Cabanyes, d’Espilles, et de Sancto Martino ça Devesa et 
etiam alii homines degentes in mansatis et locis inter terminos et 
parrochias dictorum locorum constitutos, qui in dictis locis non 
possent se defendere, prout relacione nobilis et dilecti consiliarii 



182 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

nostri Bernardi de Sono, militis, constitit nobis clare contribuant et 
contribuere et iuvare seu jornalia facere in dictis operibus teneantur, 
vicelicet, medietatem pro rata eorum que homines ville predicte ad 
dicta opera contribuere sunt astricti seu habebunt solvere in predictis, 
propterea, vobis dicimus, comittimus et mandamus, de certa sciencia, 
expresse, quatenus homines supradictos ad contribuendum in dictis 
operibus per modum predictum et ad recolligendum se cum bonis 
eorum in dicta villa rigide compellatis, taliter vos in compulsione 
ipsa habendo ne, ob defectu vestri, dicta opera valeant aliquatenus 
retardari. Nos, enim, faciendi compulsiones ipsas in personam nos-
tram vobis potestatem plenariam impertimur.

Data Barchinone, VIª die augusti, anno infrascripto.”
“Verum cum, propter rumores continuos quos hinc inde ha-

bemus sic expediens et multum necessarium ut Villafrancha Peni-
tensis que, inter ceteras villas Cathalonie principatus, est notabilis 
et insignis, faciamus vallis et menibus premuniri, sub quorum tu-
tamine a quorumcumque inimicorum insultibus valeat preservari, 
propterea, vobis dicimus et mandamus, expresse et de certa scien-
cia, quatenus predicta vallorum et murorum opera ita celeriter de 
die pariter et de nocte, diebus etiam festivis et dominicis exequi et 
compleri faciatis, exequendo in omnibus et per omnia ordinacio-
nem et mandatum nostrum preinsertum sic quod, de diligencia in 
conspectu nostro valeatis merito comendari. Et volumus, vobisque 
etiam, cum presenti, mandamus, expresse, quod ad contribuendum 
et solvendum compellatis // [fol. 109r] et distringatis omnes et 
singulos homines locorum in preinserta littera contentorum, prout 
per vos taxati fuerunt et etiam aliorum locorum in quibus vobis 
re subiecta occulis videbitur non habere castra, menia aut valla, 
in quibus gentes ipsorum, necessitatid tempore, cum eorum bonis 
mobilibus et se moventibus se defendere valeant seu tueri. Volumus, 
insuper, et ordinamus ac expresse precipimus, cum presenti, quod 
si alique persone predictorum locorum vel aliorum ipsius vicarie 
vestris in hoc non obedierint aut contravenerint ordinacionibus et 
mandatis et, verbo aut facto, contradixerint in aliquo expedicioni 
dictorum operum, adversus illos et eorum quemlibet ita rigide in 
persona et bonis eorum procedatis quod amodo in talia prorumpere 
non attemptent et alii eorum exemplo a similibus retrahantur. Nos, 
enim, in predictis fiendis execucionibus vos merum exequtorem 
constituimus et facimus et per nos ea in locum et vicem nostram 
fieri volumus et compleri quibuscumque excusacionibus, exempcio-
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nibus et appellacionibus ultraiectis. Et cum hac eadem revocamus, 
cassamus et irritamus et anullamus quascumque provisiones factas 
et fiendas que huic nostre provisioni seu mandato novertari seu 
adversari nunc vel in futurum quomodolibet videantur,e nisi nostra 
propria manu fuerint consignate et totus tenor huiusmodi littere, 
de verbo ad verbum, in eis contentus fuerit seu insertus.

Data Barchinone, XXIIª die septembris, anno a Nativitate Do-
mini Mº CCCº LXVIº.”

Mandastis, sub certa pena, hominibus quadre de Quantalops, 
qui homines non sunt incole dicte ville nec in ea autf eius territo-
rio aliqua bona possident ut irent ad operandum in muro et vallo 
dicte ville et quia hoc ipsi homines facere noluerunt processisse 
ad pignorandum eos volendo penam ab eis exigere predictam et 
aliquas etiam ex ipsis cepistis, non obstante quod in dicta quadra 
sit quedam turris antiquissima ac fortissima et alia fortia antiqua, 
eidem turri contigua, in quibus dicti homines consueverunt guerre 
seu necessitatis tempore recolligere et defendere se et sua, ad quam 
reparandam fortiam et operandum in ea intendunt, una cum priore 
predicto, cuius sunt dicte turris et fortia. Quiquidem prior de dictis 
operibus in ipsa fortia faciendis est, ut dicitur, in possessione paci-
fica palam publice et patenter, de quibus absque cause cognicione 
expoliari non debet. Quapropter, supplicato nobis, super hiis, de 
congruo iusticie remedio provideri, vobis dicimus // [fol. 109v] et 
mandamus expresse et de certa sciencia quatenus, non obstante 
preinserta littera nec obstante quod presens manu nostra signata 
non sit nec obstantibus aliis provisionibus pro execucione eiusdem 
littere factis quantumcumque quevis derogatoria verba continentibus, 
quam et quas in quantum dictos homines predicte quadre tangunt 
huius serie de certa sciencia et iusticie debito revocamus, revocetisg 
et ad statum pristinum reducatis, quicquid contra dictos homines 
quadre predicte, occasione processistis predicta et ea occasione eos 
amplius minime molestetis ex quo forciam habent, ut predicitur, in 
qua cum reperta erit dicte necessitatis tempore, melius quam in dicta 
villa recolligere et defendere potuerunt se et sua, presertim cum, 
pro parte dictorum prioris et hominum coram nobis oblatum sit 
quod fortiam predictam taliter reparabunt quod in ea ipsi homines 
a quibuslibet insultibus poterint se tueri.

Data Barchinone, XXVIª dieh septembris, anno a Nativitate 
Domini Mº CCCº Lº octavo. Petrus, cancellarius.
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Petrus de Gostemps, ex peticione provisa per dominum can-
cellarium. Probata.

a. Sancti, afegit a la interlínia.  b. Segueix vobis, ratllat.  c. villa, afegit 
a la interlínia.  d. necessitati, corregit sobre necessitas.  e. videantur, afegit a la 
interlínia.  f. aut, repetit.  g. revocetis, corregit sobre reducetis.  h. die, afegit a 
la interlínia.

63

1359, juny, 15. Barcelona
Per tal de mantenir indemnes les seves regalies, Pere el Cerimoniós 

mana al jurisperit Francesc Oliver que, amb l’ajut i l’assistència 
del veguer i del batlle de Barcelona, procedeixi i resolgui el 
litigi existent entre el prior de Sant Pau del Camp i Bernat 
Cervelló, notari de Barcelona, malgrat que el prior al·legava que, 
pel fet de ser persona eclesiàstica, depenia de la jurisdicció del 
bisbe de Barcelona. El Cerimoniós actuà així perquè —segons 
deia— tant ell mateix com els seus predecessors en la Corona, 
des de temps immemorial, sempre havien administrat justícia 
als eclesiàstics.

 ACA, C, Cartes reials de Pere III el Cerimonión, caixa 49, núm. 6010.

Petrus, Dei gracia, rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardi-
nie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, dilectis 
et fidelibus vicario Barchinone et Vallensis ac baiulo Barchinone et 
eorum loca tenentibus, presentibus et qui pro tempore fuerint, nec-
non Francisco Oliverii, iurisperito, salutem et dileccionem.

Ad nostrum pervenit auditum quod prior monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone qui cum suo conventu, ut dicitur, est 
exemptus, in causa que inter ipsum, ex una parte, et Bernardum 
Cervilionis, notarium Barchinone, ex altera, vertitur coram vobis dicto 
Francisco Oliverii, ex delegacione nobilis Berengarii de Apilia, gerentis 
vices gubernatoris in Cathalonia, asseruit et excipiendo proposuit in 
processu coram vobis inde incoato quod est persona ecclesiastica 
et stabit cognitioni et iudicio officialis episcopi Barchinone nec 
tenetur littigare sub iudice seculari dicto Bernardo Cervilionis vel 
eius pars nostras regalis viriliter deffendendo contrarium asserente, 
pro eo quia iam in quadam alia causa versa inter dictum priorem, 
ex parte una, et Bernardum Cervilionis prefatum, ex parte altera, 
sub examine vestri dicti Francisci Oliverii, dictus prior fuit per vos 
sentencialiter condempnatus et, propterea, facta execucio contra 
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eum per vicarium Barchinone. Sane, cum idem prior, in periudi-
cium non modicum nostre regie dignitatis recursum inde habuerit 
ad officialem dicti episcopi Barchinone eo quia predecessores nos-
tri semper consueverunt de facto et nos consuevemus exhibere et 
facere iusticia de personis ecclesiasticis asserentibus se exemptis et 
hoc a tanto citra tempore quod hominum memoria in contrarium 
non existit. Igitur, volentes ea que nostris regalis pertinet ilesa pe-
nitus preservare, vobis prenominato Francisco Oliverii dicimus et 
expresse mandamus firmiter iniungentes quatenus, in causa predicta 
que inter memoratum priorem, ex una parte, et dictum Bernardum 
Cervilionis, ex altera, ducitur, ut premittitur, coram vobis, procedatis 
eamque decidatis prout ius et ratio suadebunt, quibusvis racionibus 
per priorem prefatum allegatis in preiudicium dicte nostre regalie 
obsistentibus, nullo modo nec obstante etiam quod idem prior vel 
eius pars inde recursum habuerit ad officialem episcopi supradicti. 
Quoniam, nos mandamus dictis vicario et baiulo Barchinone et 
eorum locatenentibus, presentibus et futuris, quod quando et quo-
tiens per vos dictum Franciscum Oliverii aut alium seu alios iudicem 
vel iudices ad similia delegatos imposterum delegandos inde fuerint 
requisiti vobis et eis prebeant auxilium, consilium et favorem si 
de nostra confidunt gracia et mercede, taliter quod nostre regalie 
prorsus sicut expedit remaneat illibate.

Data Barchinone, quintadecima die iunii, anno a Nativitate 
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono.

Visa Guillermus
(Al dors) Bernardus de Torrente ex peticione provisa in consi-

lio per Bertrandum de Vallo, iuris doctorem, consiliarium, cui fuit 
comissum per tenentem locum vicecancellarii.

64

1361, febrer, 10. Barcelona
Pere el Ceremoniós, atenent la petició de fra Ramon, prior del 

monestir de Sant Pau del Camp —qui, feia poc, havia assolit 
aquesta dignitat—, de dur a terme una capbrevació dels béns 
i drets del priorat, mana al veguer de Barcelona i del Vallès, al 
veguer i batlle de Vilafranca del Penedès, als altres oficials reials 
de Catalunya i als seus lloctinents que, quan els ho indiqui 
l’esmentat prior de Sant Pau, facin pregonar pels llocs acostu-
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mats que totes aquelles persones que, de manera immediata o 
mediata, tinguin per l’esmentat monestir cases, vinyes, camps 
o altres possessions pels quals estiguin obligats a pagar cen-
sos, agrers o drets diversos que, en el termini de trenta dies, a 
comptar a partir del pregó, han de capbrevar tot el que tenen 
pel monestir. Aquells que pertanyen a les vegueries de Barcelona 
i del Vallès han de manifestar els documents on hi consten els 
censos o agrers a l’escrivania de Francesc Formós, notari de 
Barcelona, i els que habiten a la vegueria i batllia de Vilafranca 
ho hauran de mostrar a l’escrivania de Berenguer Mata, notari 
d’aquesta darrera vila. Les persones que no compleixin aquesta 
ordre seran obligats a pagar una multa de 100 morabatins d’or, 
destinats a l’erari reial. El prior de Sant Pau desitjava que es 
fes aquesta capbrevació perquè, a causa de la mortandat dels 
anys anteriors i de la negligència dels seus predecessors, des-
coneixia les rendes del seu monestir.

 ACA, C, reg. 704, fol. 247r-v.

Petrus, et cetera, fidelibus suis vicariis Barchinone et Vallensis, 
necnon vicario et baiulo Villefranche Penitensis ac vicario Vallensis, 
ceterisque officialibus nostris intra Cathalonia constitutos et eorum 
locatenentibus ad quos presentes pervenerunt, salutem et graciam.

Cum religiosus frater Raimundus, prior monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, dictum prioratum fuerit noviter assequtus et, 
propterea, velit redditus, censualia et iura ad dictum monasterium 
et conventum ipsius spectantia, de quibus dictus prior, tam propter 
mortalitatem preteritam quama inadvertenciam // [fol. 247v] et negli-
genciam aliorum priorum preteritorum dicti monasterii in pluribus 
est ignarus, noveritb capibrevare, idcirco, ad supplicacionem prioris 
iamdicti humilem nobis exhibitam in hac parte, vobis et cuilibet 
vestrum dicimus et mandamus quatenus, quiscumque vestrum, in 
iurediccione sibi comissa cum et quando pro parte dicti prioris inde 
fueritis requisiti, per loca solita preconizari publice faciatis quod 
quemcumque persona, cuiusvis status seu condicionis existat, que pro 
dicto monasterio seu conventu ac singularibus eiusdem, mediate vel 
immediate, tenetur domos, vineas, campos seu possessiones aliquas de 
quibus censum,c agrarium seu ius aliud dictis prioris et monasterio 
ac conventui et singularibus eiusdem consueverit facere et tenere, 
infra triginta dies computandos continue a die qua preconizacio facta 
fuerit in civitate, villa vel loco teneatur manifestare ea que tenent 
pro eisdem monasterio et priore ac conventu, et singulis eisdem 
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necnon hostendant et fidem faciant de instrumentis seu cartis per 
que vel quas appareat de censu, agrariis et aliis quibusvis iuribus 
ad dictum priorem, monasterium et conventum ac eius singulares 
spectantibus, ut prefertur, quam manifestacionem et instrumenta 
seu cartas, illi de vicaria Barchinone et Vallense facere et hosten-
dere teneatur in scribania Francisci Formosii, notarii Barchinone, 
ad hoc, per prefatum priorem assignati, et ceteri vicarie et baiulie 
Villefranche, Berengario Matha, notarii dicte ville. Et predicta fieri 
volumus et mandamus, sub pena centum morabatinorum auri, nos-
tro applicandorum erario, habenda per vos et quemlibet vestrum a 
contrafacientibus et bonis illorum, transacto termino supradicto.

Data Barchinone, decima die febroarii, anno a Nativitate Do-
mini millesimo CCCº LXº primo. Petrus, cancellarius.

Bernardus de Torrente, mandato regio facto per dominum 
cancellarium.

a. quam, afegit a la interlínia sobre de qua, ratllat.  b. Segueix caplevare, 
ratllat.  c. Segueix agram arg, ratllat.

65

1365, juny, 18. Barcelona
Atenent els precs de Berenguer Cabanyals, monjo del monestir de Sant 

Pau del Camp, Pere el Cerimoniós mana al veguer d’Osona que 
resolgui amb justícia el litigi existent entre l’esmentat monjo i 
el prior de Sant Pere de Casserres, a causa d’un esclau turc, 
anomenat Berenguer, que el monjo de Sant Pau havia com-
prat, pel qual havia pagat un preu, segons constava en un 
document públic. Aquest esclau era retingut injustament pel 
prior de Casserres, qui es resistia a retornar-lo malgrat haver-li 
estat demanat.

 ACA, C, reg. 722, fol. 93r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 

(segles XIII-XIV)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-95), pp. 953-954.

Petrus, et cetera, fideli nostro vicario Ausonie vel eius lo-
cumtenenti, salutem et graciam.

Pro parte fratris Berengarii Cabanyals, monachi monasterii 
Sancti Pauli Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, fuit nobis expo-
situm reverenter quod prior monasterii Sancti Petri de Casserres, 
diu est, tenuit et possedit, indebite et sine iusto titulo, quendam 
esclavum ipsius fratris Berengarii, nuncupatum Berengarium, de 
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nacione turcorum, quem, ipse frater Berengarius emit certo precio, 
prout per instrumentum publicum inde factum noscitur apparere. 
Et quamvis dictus prior fuerit requisitus per dictum fratrem Be-
rengarium ut sibi dictum esclavum restituere deberet, verumtamen, 
dictus prior hoc facere, ut asseritur, non curaverit. Quocirca, per 
eumdem fratrem Berengarium fuit nobis humiliter supplicatum ut 
super hiis dignaremur ei de iusticie remedio providere, faciendo 
sibi restitui esclavum supradictum. Nos, igitur, eius supplicacione 
benigne admissa, tamquam pater et cetera, vobis dicimus et man-
damus quatenus auditis racionibus tam dicti prioris quam dicti 
supplicantis, faciatis super predictis iusticiam expeditam, proce-
dendo breviter, summarie, simpliciter et de plano et sine strepitu 
iudicii et figura et sine scriptis, sola facti veritate attenta, maliciis 
cessantibus quibuscumque.

Data Barchinone, XVIIIª die iunii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXº quinto. Gueraldus de Palou.

Johannes de Figuerola, ex peticione provisa in audiencia per 
Gueraldum de Palou, legum doctorem, consiliarium et protonota-
rium ac regentem officium cancellarie.

Probata.

66

1368, octubre, 3. Barcelona
Pere el Cerimoniós reitera al veguer de Vilafranca del Penedès que 

compleixi el manament que ja li havia fet el 26 de setembre 
de 1358 (vegeu document núm. 62), és a dir, que deixés de 
processar els homes de la quadra de Cantallops i que no els 
molestés més, sota la pena del pagament de 1.000 morabatins 
d’or a l’erari regi, ja que el prior de Sant Pau del Camp se li 
ha queixat que mai no havia deixat de fer-ho.

 ACA, C, reg. 740, fol. 120r.

Petrus, et cetera, fideli nostro vicario Villefranche Penitensis vel 
eius locumtenenti, salutem et graciam.

Pridem, vobis scripsimus per nostram litteram in hec verba:
Petrus, Dei gracia rex Aragonum et cetera, fideli nostro vicario 

Villefranche Penitensis vel eius locumtenenti, salutem et graciam.
Intelleximus ex querulam supplicacione nobis reverenter exibita 

pro parte prioris monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, 
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ordinis Sancti Benedicti, et cetera, inserto tenore supra ina folio, et 
post eius data fuit additum quod sequitur: et ut nunc percepimus 
vos preinsertum nostrum mandatum quodammodo in contemptum 
ducendo nondum curastis processa adversus dictos homines ad statum 
reducere pristinum sed eos plus solito molestastis, de quo vos nec 
immerito arguentes, vobis dicimus etb mandamus, expresse, ac de 
certa sciencia, sub pena mille morabatinorum auri, nostro applican-
dorum erario, quatenus dictum mandatum ad instanciam dictorum 
statum pristinum reducendo quicquid contra ipsos homines, predicta 
de causa, processeretis et etiam processistis hucusque, et cavendo, 
attente, ne eos, hac de causa, molestare in aliquo presumatis. Alias, 
preter punicionem vobis infligenda pro tot mandatorum nostrorum 
trangressione penam predictam de bonis vestris exigi faciemus, hoc 
quippe quod ex iusticia procedit per vos fieri volumus, quibusvis 
litteris seu provisionibus sub quavis firma vel expressione verborum 
factis vel fiendis in contrarium etiamsi manu nostra signate existe-
rent obsistentibus nullo modo.

Data Barchinone, IIIª die octobris, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXº VIIIº. Petrus, cancellarius.

Petrus de Gostemps, mandato regio facto per dominum ar-
chiepiscopum terraconensis cancellarium. 

Probata.
a. Segueix un espai en blanc.  b. Segueix ad, ratllat.

67

1370, maig, 31. Barcelona
Pere el Cerimoniós, atenent la petició del prior i convent de Sant Pau 

del Camp de dur a terme una capbrevació de les rendes i dels 
drets que el cenobi posseeix a les vegueries de Barcelona, del 
Vallès i del Penedès, per tal de conservar els drets del monestir, 
Pere el Cerimoniós mana als veguers d’aquestes vegueries que, 
quan el prior els ho demani, mitjançant un pregó, i sota pena 
pecuniària pagadora a la cúria reial, obligui tots aquells que, pel 
cenobi de Sant Pau, tenen masos, cases, molins, forns, vinyes, 
morabatins censuals o altres drets, són obligats a manifestar-ho 
amb jurament davant del notari o notaris que el prior designi 
dins del termini que els serà fixat.

 ACA, C, reg. 746, fol. 157r.
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Petrus, et cetera, dilecto et fidelibus nostris vicariis Barchino-
ne et Vallense et Penitense vel eorum locatenentibus, salutem et 
dileccionem.

Cum religiosus prior et conventus monasterii Sancti Pauli ci-
vitatis Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, pro utilitate et conser-
vacione iurium dicti monasterii velint et intendant redditus et iura 
que dictum monasterium habet infra vicarias predictas capibrevare 
ut melius et clarius perpetue memorie comendentur, propterea, ad 
humilem supplicacionem pro parte dictorum prioris et conventus 
inde nobis factam, volumus, vobisque dicimus et mandamus qua-
tenus, cum inde pro parte ipsorum prioris et conventus fueritis 
requisiti, iniungatis, expresse, seu iniungi faciatis, voce preconis, 
per loca solita iurisdiccionum vobis comissarum, sub certa pena 
peccuniaria nostro erario aplicanda quod quemcumque persone 
cuiusvis status, gradus vel condicionis ecxistant que mansos, do-
mos, molendina, furnos, vineas et alios honores et possessiones 
censualia morabatinos seu quelibet alia censualia et iura mediate 
et immediate teneant pro dictis monasterio et conventu, habeant 
ea, infra certum temporis spacium per vos ad hoc prefigendum, 
medio iuramento, revelare eaque debite capibraviare et infra que 
inde habeant ostendere in posse illius notarii seu notariorum quos 
dicti prior et conventus ad hoc duxerint eligendos.

Data Barchinone, XXXIª die madii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXº. Visa Rodericus.

Bartholomeus Sirvent, ex peticione provisa in audiencia per R. 
Cervarie, decretorum doctorem auctorem. 

Probata.

68

1370, agost, 21. Barcelona
A petició de Francesc Desperer, monjo del monestir de Sant Pau del 

Camp, Pere el Cerimoniós mana a Bernat Lunes, jurisperit de 
Barcelona, que torni a reemprendre el litigi existent entre Fran-
cesc Desperer, d’una banda, i Bartomeu Puig, sabater i ciutadà 
de Barcelona, de l’altra, causa que ja havia prescrit, atès que 
havia transcorregut un període d’un any i mig, temps dintre 
del qual, a Barcelona, les causes han d’haver estat judicades. 
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El rei mana al jurisperit que posi fi al plet amb justícia i que 
fixi un termini a ambdues parts per tal que puguin presentar 
les al·legacions pertinents.

 ACA, C, reg. 753, fol. 36r.

Petrus, et cetera, fideli nostro Bernardo Lunes, iurisperito Bar-
chinone, salutem et graciam.

Cum nos, ad humilem supplicacionem per religiosum fratrem 
Franciscum Dez Perer, monachum monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, pro hiis nobis factam instanciam cuiusdam cause que, 
sub examine vestro, inter ipsum religiosum fratrem Franciscum Dez 
Perer, ex una parte, et Bartholomeum de Podio, sutorem, civem 
Barchinone, ex parte altera, ducitur, racione in processu coram vo-
bis habito declarata perierat per lapsum anni et medii, infra quod, 
iuxta localia Barchinone cause sunt decidende, cum presenti, de 
nostre plenitudine potestatis duxerimus restaurandam, idcirco, vobis 
dicimus et mandamus quatenus, in dicta causa procedatis, eamque 
decidatis, prout de iure et racione fuerit faciendum, lapsu dicti 
temporis non obstante, cum nos, instanciam ipsius restaurandam 
duxerimus, ut prefertur. Premiso, tamen, quod per vos assignetur 
utrique parti terminus ad dicendum, proponendum et allegandum 
in dicta causa, si quid dicere et allegare voluerint ipse partes ultra 
iamdicta et opposita in eadem.

Data Barchinone, XXIª die augusti, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXº. Gueraldus de Palou.

Franciscus de Miraveto, ex peticione provissa in audiencia per 
Petrum Comitis, legum doctorem cui fuit comissa per vicecance-
llarium. 

Probata.

69

1370, octubre, 4. Barcelona
A petició de Jaume Safont, ciutadà de Barcelona, Pere el Cerimoniós 

mana al veguer de Rosselló o al seu lloctinent que obliguin 
l’abat d’Arles a fer justícia a l’esmentat Jaume Safont, bé em-
bargant censos, drets o fruits que l’abat tenia a la vegueria 
del Rosselló, bé d’altres maneres, pel fet que, temps endarrere, 
Jaume Safont havia comprat a aquest abat, anomenat Be-
renguer de Sant Esteve, que llavors era prior del monestir de 
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Sant Pau del Camp, pel preu de 4 sous barcelonesos, lliures 
de pagament de lluïsme, dues cases contígües amb les seves 
pertinences, situades a la ciutat de Barcelona, prop de la plaça 
de l’Oli, que el monestir de Sant Pau posseïa per donació de 
Simó Canal, monjo d’aquest monestir. Malgrat que els 4 sous 
havien d’invertir-se en l’adquisició de rendes alodials per al 
monestir de Sant Pau, Berenguer de Sant Esteve, quan va ser 
designat abat d’Arles, se’ls va endur i els va utilitzar en allò 
que va voler. A conseqüència d’això, l’actual prior de Sant Pau 
i el seu convent reclamen a Jaume Safont el pagament dels 
sous barcelonesos, que Safont havia pagat de bona fe, com ho 
demostra l’àpoca que posseeix.

 ACA, C, reg. 751, fol. 115r-v.

Petrus, et cetera, fideli nostro vicario Rossilionis vel eius lo-
cumtenenti, salutem et graciam.

aPorrecta nobis peticio Jacobi de Fonte, civis Barchinone, con-
tinebat quod ipse Jacobus olim, emit a religioso fratre Berengario 
de Sancto Stephano, tunc priore monasterii Sancti Pauli de Campo 
dicte civitatisb et eius conventu, precio IIIIor solidorum barchino-
nensium quitiorum a laudimio, duo hospicia contigua, cum perti-
nenciis suis, sita in dicta civitate, prope plateam Olei, que dictum 
monasterium habebat et possidebat, ex legacione seu concessione 
fratris Simonis de Canali, monachi monasterii supradicti. Quodqui-
dem precium, dictus emptor eidem tunc priori persolvit et ab eo 
inde habuit apocham de soluto, quodque dictus prior, factus postea 
abbas monasterii Arularum, licet dictos quatuor solidos in empcio-
nem reddituum alodialium ad opus dicti monasterii Sancti Pauli 
convertere habuisset, eodem tamen secum portavit // [fol. 115v] et 
in suos seu quos voluit usus convertit, ob quod, prior qui nunc est 
et conventus ipsius monasterii Sancti Pauli faciunt predicto emptori 
pro dicto precio vel dictis hospiciis questionem. Verum, cum idem 
emptor dictum precium predicto tunc priori solverit bona fide, ut 
patet per instrumentum apoche supradicte, nobisque supplicaverit 
humiliter ut, super hiis, dignaremur sibi de condecenti remedio 
providere. Propterea, dicta supplicacione benigne suscepta, vobis di-
cimus et mandamus quatenus, dicto abbate vocato, faciatis iamdicto 
supplicanti, tam per emparam quorumcumque censuum ac aliorum 
reddituum et fructuum dicte abbatis, intra iurisdiccionem vobis 
comissam sistencium quam alia iuris remedia, iusticiam expeditam, 
procedendo in hiis breviter, summarie et sine lite, sineque scriptis, 
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solaque facti veritate attenta, prout de iure et racione faciendum 
fuerit, omni appellacione remota.

Data Barchinone, IIIIª die octobris, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCº LXXº. Visa Rodericus.

Petrus Vitalis, ex peticione provisa inn audienciam per Gueraldum 
de Palou, licenciatum in legibus, consiliarium et promotorem.

Probata.
a. Porrecta nobis peticio, ratllat.  b. Segueix et, ratllat.

70

1376, març, 24. Barcelona (validat el 21 d’octubre)
L’infant Martí, després d’haver rebut el lluïsme que li corresponia, 

confirma, aprova i ratifica la permuta que s’havia efectuat 
entre el prior i convent de Sant Pau del Camp i Francesc de 
Clasquerí d’una vinya, situada a la parròquia de Sant Vicenç 
dels Horts, que formava part de l’honor de Cervelló, en el lloc 
anomenat Mas d’en Pau, que era un d’aquells alous pels quals 
l’infant, per raó de la ferma, rebia el desè diner; i també d’una 
part d’un hort que el mateix Francesc tenia sota domini de 
l’infant, a cens de 3 sous i dret a cobrar un terç pel lluïsme. 
Amb la condició que si s’esdevingués la defunció, el trasllat o 
la cessació del prior de Sant Pau, s’haurien de donar a l’infant 
110 sous dintre el termini de trenta dies. L’infant havia rebut 
com a lluïsme del preu de la venda l’esmentada quantitat. 
D’aquest acte se’n redacten dos documents públics, autenticats 
pel notari de Barcelona, Pere Descoll, un dels quals queda en 
poder de l’infant Martí i l’altre en poder del prior de Sant Pau. 
Actua en nom de l’infant el seu procurador general pel castell 
de Cervelló, Berenguer de Relat.

 ACA, C, reg. 2065, fol. 140r-v.
 Aquesta carta havia estat redactada prèviament al fol. 139r d’aquest mateix 

registre, però no havia estat expedida.

In civitate Barchinone, apposita fuerunt decretum et sigillum 
domini infantis in duobus publicis actis et clausis per Petrum de 
Collibus, notarium publicum Barchinone auctoritate regia, XXIIIIª 
die marcii, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXVIº, per quem 
Berengarius de Relato, ut procurator generalis domini infantis, castri 
et honoris de Cervilione, laudavit et approbavit <permutacionem>a 
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inter priorem et conventum monasterii Sancti Pauli de Campo Bar-
chinone et Franciscum de Casclarino, quondam, de quadam vinea, 
cum terra qua fundatur, dicti Francisci de Casclarino, sita in parro-
chia Sancti Vincencii de Ortis, dicti honoris de Cervilione, in loco 
dicto Mas d’en Pau, et fuit, antiquitus, de pertinenciis dicti mansi 
et est alodium de illis alodiis in quibus dominus infans, ut domin-
us dicti castri, firmat et, racione firme, recepit decimum denarium 
pro lou. Etiam, de quadam parte orti ipsius Francisci que tenetur 
sub dominio dicti domini infantis, ad censum trium solidorum et 
firmat pro eo dominus de Cervilione in instrumentis alienacionum 
et recipit tercium pro laudimio seu foriscapio, sub retencione tamen 
quod quotiescumque contigit priore in dicto monasterio poni per 
cessum vel decessum aut permutacionem seu alias detur domino 
infanti et suis per dictum priorem, infra XXXª dies, centum decem 
solidos barchinonenses. Et unum dictorum instrumentorum remansit 
penes dominum infantem seu eius expensorem, aliud vero penes 
dictum priorem. Cuiusquidem decreti series talis est:

Signum infantis Martini, illustrissimi domini Petri, regis Ara-
gonum filii et Dei gracia comitis de Exerica et de Luna ac domini 
civitatis Sugurbii. Qui recepto prius laudimio precii ven-//[fol. 140v]
dicionis, de quo supra fit mencio, laudacionem, approbacionem et 
permutacionem predictam et omnia et singula in presenti instrumento 
contenta, tamquam dominus castri et honoris de Cervilione confirma-
mus, laudamus et approbamus, racione dominii nostri, salvo semper 
in omnibus censu ac omni alio iure nobis competenti et competituro 
in predictis qui supra laudamus, approbamus et confirmamus, ut 
est dictum, et eis, nostram auctoritatem, impendimus et decretum 
pariter et assensum, quam firmam hic apponi fecimus in civitate 
Barchinone, manu dilecti prothonotarii nostri Jacobi de Castilione, 
XXIª die octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº VIº, in 
quorum omnium testimonium, sigillum nostrum appendicium huic 
instrumento duximus apponendum. Infans Martinus.

Dominus infans mandavit mihi Jacobo de Castilione, decretum 
et sigillum impendenti apponi.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document, en lletra posterior) 

Inter priorem et conventum monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone et Franciscum de Castlarino.

a. Paraula suplida, per oblit de l’escrivà.  b. Seguex filius, ratllat.
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71

1380, juliol, 19
Sentència definitiva del rei Pere el Cerimoniós a les apel·lacions con-

tra les sentències dictades per Bernat Miquel, llicenciat en lleis, 
primer, i per Mateu Desquer, llicenciat en decrets, després, en el 
litigi entre fra Bernat Puig, prior del monestir benedictí de Sant 
Genís de Rocafort (Martorell, Baix Llobregat) i el seu procurador 
fra Francesc Magre, d’una banda, i fra Guillem Oller, prepòsit 
del monestir de Sant Pau, de l’altra. El rei considerà que la 
sentència que havia condemnat el prior Bernat Puig a pagar a 
fra Guillem Oller, monjo i prepòsit de Sant Pau de Barcelona, la 
quantitat de 15 lliures i 17 sous i a fer cancel·lar l’embargament 
que havia fet fer d’una bóta plena de vi a la vila de Sant Vicenç 
dels Horts era justa; per consegüent, el prior de Sant Genís va 
haver de pagar al prepòsit de Sant Pau les despeses fetes, les 
quals foren estimades per Bernat Miquel i Andreu Contijoc en 
11 lliures, 7 sous i 6 diners barcelonesos. La sentència reial 
fou presentada per Ramon Cervera, doctor en decrets, conseller, 
promotor i regent de la Cancelleria Reial, llegida i publicada per 
Pere Tomàs, notari i escrivà reial.

 ACA, C, reg. 1452, fols. 166v-167r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 30-32.

In Christi Domine. Noverint universi quod nos Petrus, et ce-
tera.

Quoniam tam de causa appellacionis ad nos emisse per fratrem 
Bernardum de Podio, priorem monasterii Sancti Genesii de Ripeforti 
a quadam sentencia contra eum lata per fidelem consiliarium et 
auditorem curie nostre Bernardum Michaelis, in legibus licenciatum, 
in quadam causa que coram eo vertebatur inter dictum priorem, 
ex parte una, et fratrem Guillermum Ollarii, prepositum monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, ex altera, racione inferius latius 
descripta, quam de principali processu coram Matheo de Querio, 
in decretis licenciato, inter dictas partes actitato de nostro consilio 
per fidelem consiliarium et auditorem curie nostre Andream de 
Contijoch, in hiis per nos deputatum, relacio facta extitit, idcirco, 
dicto negocio examinato ac diligenter discusso per doctores et alios 
in iure peritos, dicto preposito presentis, dicto viro priore et eius 
procuratore fratre Francisco Magre contumaciter absente, nos, qui in 
decidendis litibus subditorum nostrorum libenter nostras dirigimus 



196 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

acciones, presenti die, dictis partibus // [fol. 167r] ad audiendum 
nostram sentenciam assignata, habito prius, super predictis, maturo 
et digesto consilio seu plenaria deliberacione, nostram in scriptis 
tulimus sentenciam in hunc modum:

Nos Petrus, Dei gracia, rex Aragonum, et cetera.
Visa supplicacione coram nobis oblata per fratrem Franciscum 

Magre, procuratorem fratris Bernardi de Podio, prioris monasterii 
Sancti Genesii de Rochafort, ordinis Sancti Benedicti, et contentis 
in ea. Visa inquam appellacione per eiusdem emissa a quadam sen-
tencia lata per Bernardum Michaelis, licenciatum in legibus, audito-
rem curie nostre, iudicem appellacionis per eumdem, ut asserebat, 
emisse a quadam sentencia contra dictum suum principalem lata 
per Matheum de Querio, licenciatum in decretis, in qua idem prior 
ad solvendum fratri Guillermo Oller, monacho et preposito Sancti 
Pauli Barchinone XVª libras; XVIIº solidos et ad faciendum cancellari 
quamdam emparam quam fieri fecit in quadam bota plena vino que 
est in villa Sancti Vincencii de Ortis, extitit condempnatus. Visis, ex 
post, processibus factis tam in principali causa coram dicto Matheo 
de Querio, quam secundario, coram dicto Bernardo Michaelis et 
sentenciis per eosdem latis. Visis, postremo, et auditis racionibus que 
dicte partes dicere, proponere et allegare voluerunta in hac secunda 
causa appellacionis, facta inquam omnium predictorum relacione 
plenaria in nostro consilio per fidelem consiliarium et auditorem 
curie nostre Andream de Contijoch die presenti ad nostram ferendam 
et audiendam sentenciam assignata, Sacrosanctis Evangeliis coram 
nobis positis, pronunciamus et declaramus sentenciam latam per 
dictum Matheum de Querio in rem iudicatam transivisse dictumque 
Bernardum Michaelis bene pronunciasse et eumdem fratrem Fran-
ciscum Magre male et perperam ab eius sentencia appellasse. Et 
quia victus victori est in expensis condempnandus. Idcirco, dictum 
fratrem Franciscum Magre et fratrem // [fol. 167v] Bernardum de 
Podio, principalem suum absentis, in expensis factis legitime hac 
occasione condempnamus, quarum taxacionem nobis imposterum 
reservamus. 

Lata fuit hec sentencia in consilio per dictum dominum regem 
seu in eius personam per honorabilem Raymundum Cervarie, de-
cretorum doctorem eius cancellariam regentem et de eius mandato 
lecta et publicata per me, Petrum Thome, notarium et scriptorem 
regium, die iovis, XIXª iulii, anno a Nativitate Domini Mº CCCº 
LXXXº, regnique dicti domini regis XLVº, presentibus dicto preposito 
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et etiam pro testibus, venerabili Jacobo Agustini, auditore, Petro de 
Cijarii, Berengario Vives, Johanne de Plano, legum doctoribus, Petro 
Ça Plana, Petro Ça Coma et Francisco Pellicerii, scriptoribus dicti 
domini regis et pluribus aliis in multitudine copiosa.

Et postmodum, die martis, VII augusti, anno predicto, Ber-
nardus Michaelis et Andreas de Contijoch, auditores predicti, ex 
potestate eis atributa per dictum dominum regem, expensas per 
dictum prepositum in prosecucione dicti negocii factas et per ipsum, 
medio iuramento auditas ad undecim libras et septem solidos et sex 
denarios barchinonenses taxarunt, presentibus testibus Bernardo de 
Ulzinellis, de thesauraria domini regis, Vengucio Calvell et Bernardo 
de Corde, comorantibus Barchinone [... ...].b

Signum Petri, Dei gracia regis Aragonum, et cetera, qui hanc 
sentenciam tulimus seu in nostri personam ferri iussimus per dic-
tum Raimundum Cervera, nostram cancellariam regentem, eique 
sigillum nostrum impendenti apponi iussimus in testimonium pre-
missorum.

Petrus Thome, mandato regio facto per Raimundum Cervera, 
in decretis doctorem, consiliarium et promotorem ac regentem 
cancellariam et ex eius sentencia inde lata.

(En lletra posterior, encapçalant el document) Prepositi mo-
nasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone.

a. Segueix ac, ratllat.  b. Dues paraules il·legibles.

72

1380, agost, 7. Vic. 
Atenent la súplica del prior de Sant Pau del Camp, l’infant Joan 

ordena als porters reials, tant als seus com als del seu pare, 
[Pere el Cerimoniós] que, quan el prior els ho demani, embar-
guin els béns dels homes del priorat fins a atènyer la suma 
de 40 florins d’or d’Aragó, perquè malgrat que el prior s’havia 
compromès a pagar amb aquesta quantitat pels homes del 
seu priorat, a fi d’ajudar a sufragar les despeses ocasionades 
amb motiu del casament de l’infant, molts d’aquest homes es 
negaven a contribuir-hi.

 ACA, C, reg. 1726, fol. 31r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 29-30.
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Infans Johannes, et cetera, fidelibus quibuscumque dicti domini 
regis atque nostris ianitoribus quibus hec littera nostra presenta-
bitur, salutem et graciam.

Pro parte religiosi et dilecti nostri prioris domus de Sent Pol, 
civitatis Barchinone, fuit nobis humiliter supplicatum quod, licet 
idem prior in adiutorium expensarum nostri matrimonii generose 
solvere promiserit per homines in sui prioratu degentes quadragin-
ta florenos auri de Aragonia, ipsi tamen homines, quamvis plures 
requisiti fuerint per ipsum priorem quantitatem eandem solvere 
contradicunt, quamquidem florenarum summa idem prior pro ho-
minibus ipsis nostro expensori solvere obligavit, quare, supplicato 
nobis per dictum priorem sibi, super hiis, de congruo iusticie re-
medio provideri, vobis et vestrum singulis dicimus et mandamus 
quatenus, quocumque per priorem desuper nominatum requisiti 
fueritis, execucionem in bonis hominum suorum iamdictorum usque 
ad dictam quantitatem quadraginta florenorum, necnon expensarum 
propterea factarum et fiendarum rigidam faciatis, cum non sit 
consonum racioni quod quis debito seu solucione alterius debeat 
pregravari de quaquidem florenorum quantitate cum per vos seu 
alium ex vobis recepta fuerit, predicto priori volumus responderi 
recuperando tamen ab eo apocham de soluto.

Data Vici, VIIª die augusti, anno a Nativitate Domini Mº CCCº 
LXXXº. Johannes de Pontis

Dominus dux mandavit michi Jacobo Ferrarii. 
Probata.
(Al marge superior encapçalant el document) Pro priore domus 

Sancti Pauli Barchinone.

73

1380, agost, 19. Barcelona
Pere el Cerimoniós, atenent la petició que li havia estat formulada 

per fra Guillem Oller, monjo i prepòsit de Sant Pau del Camp 
de Barcelona, ordena al veguer i al batlle d’aquesta ciutat i als 
altres oficials i porters reials que facin complir rigorosament 
la sentència que ell, el rei, havia dictat per a posar fi al litigi 
que s’havia produït entre fra Guillem Oller, d’una banda, i fra 
Bernat Puig, prior del monestir de Sant Genís de Rocafort, de 
l’altra, segons la qual aquest darrer havia estat condemnat a 
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pagar a fra Guillem Oller la quantitat de 15 lliures i 17 sous 
barcelonesos que aquest reclamava, juntament amb 11 lliures, 
7 sous i 6 diners de la mateixa moneda, per les despeses que 
Oller havia hagut d’afrontar a causa del litigi. Els oficials poden 
embargar els béns del prior de Sant Genís.

 ACA, C, reg. 1452, fols. 168r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 32-33.

Petrus, et cetera, dilecto et fidelibus nostris vicario et baiulo 
civitatis Barchinone et aliis officialibus et portariis nostris ad quos 
presentes pervenerint et infrascripta quomodolibet pertinere noscatur 
vel ipsorum officialibus locatenentibus, salutem et dileccionem.

Cum in causa seu questione que in cancellaria nostra ducta 
extitit inter fratrem Guillermum Ollarii, monacum et prepositum 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, ex parte una agentem, et 
fratrem Bernardum de Podio, priorem monasterii Sancti Genesii 
de Ripeforti seu eius procuratorem, fratrem Franciscum Magre, ex 
altera defendentem, nostram, die subscripta, tulimus sentenciam 
per quam dictum fratrem Bernardum de Podio condempnavimus 
ad solvendum, tradendum eidem fratri Guillermo Ollarii quindecim 
libras et decem septem solidos barchinonenses quos dictus frater 
Guillermus Ollarii petebat sibi exsolvi per dictum fratrem Bernar-
dum de Podio et, etiam, undecim libras, septem solidos et sex 
denarios eiusdem monete pro expensis ob occasione litis predicte 
per ipsum fratrem Guillermum Ollarii factis et sustentis, prout 
hec et alia in carta de dictis sentencia et taxatione factis latius 
exprimentur, parumque prodesset fieri sentencia nisi exequtioni 
debite mandaretur, idcirco, supplicato nobis humiliter dicto fratre 
Guillermo Ollarii, volumus exigente iusticia, vobisque dicimus, 
comittimus et mandamus, de certa sciencia et expresse, quatenus 
dictam sentenciam, iuxta sui seriem exequendo compellatis, iu-
riis remediis quibus decet, dictum fratrem Bernardum de Podio 
ad solvendum predictas peccunie quantitates cum effectu eidem 
fratri Guillermo Ollarii, faciendo proinde execucionem rigidam et 
expeditam in bonis dicti prioris et eius monasterii de Rochafort, 
sublatis omnibus maliciis et diffugiis ac excepcionibus, prout ius 
et ratio suadebit. Nos, enim, vobis, dictis vicario et baiulo,a ad 
cautelam super premissis cum dependentibus, emergentibus et 
connexis comittimus vices nostras plenarie cum presenti, per quam 
mandamus firmiter vobis omnibus officialibus nostrisb quod, casu 
quo predicta execucio per portarios fieri // [fol. 168v] oporteat, 
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detisc eis super predictis consilium, auxilium et favorem totiens 
quotiens inde fueritis requisiti.

Data Barchinone, XIXª die augusti, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXXº. Petrus, vicecancellarius.

Petrus Thome, pro execucione. 
Probata.
(En lletra posterior, encapçalant el document) Eiusdem pro 

Curia.
a. dictis vicario et baiulo, afegit a la interlínia.  b. vobis omnibus officialibus 

nostris, corregit sobre dilectis officialibus nostris, ratllat.  c. detis, corregit sobre 
mandetis, ratllat.

74

1383, febrer, 10. Tortosa
Pere el Cerimoniós mana al veguer de Barcelona i als oficials que 

correspongui, que el litigi existent entre el prior de Sant Pau 
del Camp, d’una banda, i Bernat de Pratnarbonès, tresorer reial, 
de l’altra, a causa del lluïsme que el prior diu que li correspon 
per uns morabatins censuals sigui sobresegut per sis mesos. 
El rei ordena també que, quan al cap de sis mesos ell sigui a 
Barcelona, aquest sobreseïment ja no ha de tenir efecte.

 ACA, C, reg. 833, fols. 15v-16r.

Petrus et cetera, dilectis et fidelibus vicario Barchinone et aliis 
etiam nostris officialibus ad quosa spectet et locatenentibus eorum-
dem, salutem et dileccionem.

Cum in questione seu causa que vertitur seu verti speratur 
inter priorem Sancti Pauli Barchinone, ex una parte, et fidelem de 
nostra thesauraria Bernardum de Prat Narbones, ex altera, racione 
cuiusdam tercii sive laudimii quod prior ipse sibib asserit pertinere 
ex quibusdam morabatinis sive redditibus aliis emptis, ut dicitur, 
per iamdictum Bernardum vel in ipsum translatis ac in omnibus 
processibus, execucionibus et enantamentis incohatis seu etiam in-
cohandis premissorum, pretextu per vos seu vestrum aliquem adver-
sus dictum Bernardum vel bona ipsius supersederi providerimus et 
velimus omnino presentium serie per sex menses proxime secuturos 
vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus expresse quatenus 
supersedimentum huiusmodi firmiter observetis et faciatis etiam // 
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[fol. 16r] inconcuse servari per tempus predictum et nil contrarium 
attendetis aliqua racione. Providemus tamen et volumus quod, ubi 
infra sex menses predictos Barchinone nos adesse contigerit, super-
sedimentum nostrum huiusmodi ex tunch nullum existat et prorsus 
careat viribus et effectu.

Data Dertuse, Xª die febroarii, anno a Nativitate Domini mi-
llesimo CCCº LXXXº tercio.

Rex Petrus.
Dominus rex mandavit mihi Bartholomeo Sirvent.
Probata.
a. Segueix specet, ratllat.  b. sibi, afegit a la interlínia.

75

1383. novembre, 20. Montsó
Pere el Cerimoniós confia a Joan Desplà, conseller reial i promotor 

dels afers de la cúria de l’infant Joan, la resolució dels litigis que, 
juntament o separada, es produiran entre el prior del monestir 
de Sant Pau del Camp, d’una banda, i Bernat de Pratnarbonés, 
de la tresoreria reial, de l’altra; i entre l’esmentat Bernat de 
Pratnarbonès, d’una banda i Jaume de Vallseca, llicenciat en 
lleis, i Bernat Sala, de la parròquia de Sant Andreu de Palo-
mar, de l’altra, a causa del lluïsme o lluïsmes que el prior diu 
que li pertanyen per la compra que Jaume de Vallseca féu a 
Bernat Sala d’uns morabatins censuals que es percebien sobre 
unes propietats situades a Sant Andreu de Palomar, el senyor 
eminent de les quals era el prior de Sant Pau.

 ACA, C, reg. 834, fols. 81r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 33-34.

Petrus, et cetera, fideli consiliario et promotori negociorum 
curie nostri carissimi primogeniti, Johanni de Plano, legum doc-
tori, salutem et graciam.

Causam seu causas, questionem seu questiones que ducuntur 
seu duci sperantur, coniunctim vel divisim, inter priorem Sancti 
Pauli Barchinone, ex una parte, et fidelem de nostra thesauraria 
Bernardum de Pratnarbones, ex altera, seu inter dictum Bernar-
dum, ex una parte, et fidelem nostrum, Jacobum de Vallesicca, in 
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legibus licenciatum, et Bernardum Sala, parrochie Sancti Andree 
de Palomario, diocesis barchinonensis, agendo vel defendendo, ex 
altera, racione laudimii seu laudimiorum que idem prior asserit 
ad se pertinere, racione contractus inter ipsum Jacobum de Va-
llesicca et dictum Bernardum de Pratnarbones initi et facti super 
empcione quam ipse Jacobus fecerat a dicto Bernardo Sala, de 
quibusdam morabatinis que percipiunt super quibusdam proprie-
tatibus sistentibus infra parrochia Sancti Andree de Palomario 
predictam que tenentur // [fol. 81v] sub directo dominio dicti 
prioris, quamque empcionem morabatini ante eius possessionem 
et precii solucionem idem Jacobus de Vallesica resignavit dicto 
Bernardo de Pratnarbones, vobis huius serie ducimus comittendas, 
mandantes vobis quatenus, vocatis evocandis et eorum racionibus 
auditis, de dictis causis et questionibus cognoscatis et, super eis, 
faciatis et decernatis quod de iure et racione inveneritis faciendum, 
procedendo in eis breviter et sine lite, simpliciter, summarie et de 
plano, sola facti veritate attenta, maliciis et difugiis quibuslibet 
resecatis. Nos, enim, vobis super omnibus et singulis cum inde 
emergentibus, dependentibus et connexis vices nostras comittimus 
plenarie cum presenti.

Data in Montesono, XXª die novembris, anno a Nativitate 
Domini Mº CCCº LXXXIIIº. Rodericus, cancellarius.

Johannes de Vallespiri, ex peticione facta in consilio per te-
nentem locum vicecancellarii.

Probata.

76

1385, març, 15. Girona
Pere el Cerimoniós demana al prior i convent de Sant Pau del 

Camp que vulguin acceptar Joan Soler, natural de Verdú, 
llavors diòcesi de Vic, com a monjo del monestir, la qual 
cosa ell havia sol·licitat, i també en atenció als molts serveis 
que el rei havia rebut dels pares i amics de Joan. Al sobirà 
li consta que Joan Soler és persona honrada, de bona condi-
ció i lletrada i ser acceptat com a monjo de Sant Pau seria 
beneficiós per a ell.

 ACA, C, reg. 1288, fol. 89r.

Nos, per los bons serveys que parents e amics d’en Johan Soler, 
natural del loc de Verdú, del bisbat de Vic, nós han fets e fan cascun 
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jorn, havem affecció que·l dit Johan, qui axí u ha proposat en son 
cors, fos monge de vostre monestir, maiorment, car havem entès 
per persones dignes de fe que és fadrí honest e de bona condició e 
ja covinentment letrat, per què·us pregam affectuosament que, per 
reverència de Déu, e per dar loc a son bon proffit e encara per 
esguard nostre, reebats lo dit Johan en monge e frare del dit vostre 
monastir e farests-nos en plaer e servey, per lo qual nós reputarem 
per pus obligat a vós e a dit vostre monestir.

Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a XV dies de març 
de l’any MCCCLXXXV. Rex Petrus.

Dirigitur priori et conventui monasterii Sancti Pauli. Barchi-
none.

Dominus rex mandavit mihi Bartholomei Sirvent.
Probata.

77

1385, agost, 18. Vic
L’infant Joan, fill de Pere el Cerimoniós, mana al veguer i al sots-

veguer de Barcelona i del Vallès i als seus lloctinents que, sota 
la pena del pagament a l’erari regi de 500 florins d’or d’Aragó, 
embarguin els béns de Llong Canyelles, de la parròquia de Sant 
Andreu de Palomar, fins a atènyer la quantitat de diners que 
deu al prior de Sant Pau del Camp per uns censos antics, a 
fi que el monestir, al seu torn, pugui pagar el deute contret 
amb la cúria reial.

 ACA, C, reg. 1773, fol. 24r-v.

Infans Johannes, et cetera, dilectis et fidelibus nostris vicario 
et subvicario Barchinone et Vallensis eorumque locatenentibus, sa-
lutem et dileccionem.

Cum prior Sancti Pauli Barchinone teneatur nobis et nostre 
curie in certis peccunie quantitatibus et Longus de Canellis, parro-
chie Sancti Andree de Palomario, teneatur dicto priori in aliquibus 
peccunie quantitatibus, racione certorum censuum quod, tempore 
preterito, per dictum Longum dicto priori debitorum, dicimus et 
mandamus vobis, sub pena // [fol. 24v] quingentorum florenoruma 
auri a bonis cuiuslibet vestrum contrafacientes habendorum et nostro 
erario applicandorum quatenus, in bonis dicti Longui de Canellis 
in eo quod vocata parte vobis constiterit ipsum dicto priori teneri, 
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execucionem rigidam faciatis, de quibus eidem priori responderi 
integre faciatis, pro eo ut idem prior nobis et nostre curie possit 
satisfacere in debito supradicto.

Data Vici, XVIII die augusti, anno a Nativitate Domini Mº 
CCCº LXXXº quinto. Primogenitus.

Dominus dux mandavit michi Galcerando de Ortigis.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Pro curia.
a. Segueix aur, ratllat.

78

1386, març, 31. Barcelona
Pere el Cerimoniós demana al prior de Sant Pau del Camp que el 

priorat i els seus homes vulguin contribuir a les grans despeses 
que suposarà la celebració d’un jubileu d’acció de gràcies a Déu 
per haver-li permès de regnar victoriosament durant cinquanta 
anys. Aquestes celebracions tindran lloc en la vinent solemni-
tat de Pasqua (22 d’abril), que serà, precisament, la data en 
la qual es compliran els cinquanta anys de regnat. En aquest 
sentit, li prega que atengui tot allò que li diran P. G. Destany 
i Nicolau Moiat, canonge de Vic i capellà del rei.

 ACA, C, reg. 1476, fols. 49v-50r.

Lo rey
Prior: Entre les altres gràcies moltes e grans que nostre senyor 

Déus, per la sua infinita clemència, tro ací nós ha fetes, reputam 
una singular, ço és que, allargant los dies de nostra vida, nós ha 
fet regnar cinquante anys victoriosament e bé. E, per aquesta rahó, 
regoneixents, axí com devem, lo singular benifici que en açò d’ell 
havem rebut e volents li·n retre laors e gràcies ultra aquelles que tot 
dia li·n fem, havem deliberat sanament per lo jubileu e gran festa 
e solenitat a laor, honor e reverència sua e de tota la cort celestial, 
ço és, part festes de Pascha primervinent, que seran complits ente-
grament los dits L anys. En la qual festa, entenem appellar e haver 
molts dels prelats, barons, cavallers e ciutadans e homes de villa 
de // [fol. 50r] tots nostres regnes e terres, tan per major solenitat 
d’aquella com per tal que, ab nós ensemps, se alegren aquells que 
appellarem en nostre senyor Déus, retent-li lauors e gràcies del gran 
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benifici dessusdit, en lo qual totes nostres sotsmeses creem, e és 
ver, ésser molt participants. E com aquest fet, lo qual fermament 
speram ésser plasent a Déu e meritori a nós e a nostres pobles 
e al qual ja havem ordits e continuam grans preparatoris, import 
càrrech de fort grans despeses e aquelles nós bonament complir 
no poguéssem sens aiuda vostre e dels altres sotsmeses, dels quals 
fiançosament la esperam liberal e bona, com si en los fets tempo-
rals han acustumat a nós liberalment subvenir, pus liberalment e 
de cor, nós deuen en aquests socórrer, que és spiritual e sguarda 
gran mèrit e endreçament nostre e lur. Per ço us pregam, com pus 
affectuosament podem que, considerades ab sana pensa totes les 
dites coses, nós socorregats, per esguart d’aquells e d’aquests nos-
tres prechs, d’alcuna cosa covinent, en ajuda de les dites despeses, 
donant, sobre açò, plena fe a tot ço que us diran, de part nostra, 
los amats nostres mossènyer P. G. Destany e en Nicholau Moiat, 
canonge de Vich e capellà nostre, los quals, per aquesta rahó, vós 
transmetem informats de nostra intenció. Entenem, emperò, que 
la ajuda que·ns farets sia per vós e per vostres hòmens e per los 
comenadors del vostre priorat e per los hòmens de les comandes 
aquells comanades.

Dada en Barchinona, a XXXI diesa de març del any M CCC 
LXXXVI. Rex Petrus.

Fuit missa ad priorem Catalonie.
Dominus rex missit mittere signatam.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Priori Sancti 

Pauli de Campo Barchinone.
a. Segueix dl, ratllat.

79

1388, febrer, 3. Barcelona
Atenent la petició de fra Pere Cros, de l’orde de sant Benet, prepò-

sit del monestir de Sant Pau de Barcelona, Joan I ordena a 
Ramon de Forama, batlle del castell de Terrassola, que, en els 
quatre dies següents a la recepció de la missiva, ell o un re-
presentant seu acudeixin a presència del rei, a fi de respondre 
a una demanda que el prepòsit de Sant Pau del Camp havia 
formulat contra l’esmentat batlle, a causa dels greuges que tant 
el prepòsit com alguns dels seus homes havien rebut dintre dels 
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termes del castell de Terrassola, per a procedir fins a dictar la 
sentència definitiva. Altrament, transcorregut aquest termini 
fixat peremptòriament, el rei actuaria segons justícia, malgrat 
l’absència o contumàcia del batlle.

 ACA, C, reg. 1830, fols. 179v-180r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 35.

Johannes, et cetera, fideli nostro Raymundo de Forama, baiulo 
castri de Terraçola, salutem et graciam.

Ad instanciam et humilem supplicacionem per religiosum 
fratrem Petrum Cros, ordinis Sancti Benedicti, prepositum monas-
terii Sancti Pauli Barchinone, propterea nobis facta, vobis dicimus 
et expresse mandamus, vobisque per presentes citamus quatenus, 
infra quatuor dies a presentacione huiusmodi vobis fienda inantea 
continue numerandos per vos seu vestrum legitimum responsalem 
ad hec suffienter instructum // [fol. 180r] in nostri audienciam 
compareatis, paratus respondere cuidam peticioni coram nobis per 
dictum prepositum contra vos oblate, pretextu nonnullorum gra-
vaminum per vos, ut dicitur, illatorum tam dicto preposito quam 
nonnullis hominibus prepositure eiusdem infra terminos castri 
predicti populatis et procedere in causa inde ducenda usque ad 
difinitivam sentenciam includere. Alias, nos lapso dicto termino 
quem vobis peremptorie assignamus, procederemus in predictis ut 
iuris fuerit et racionis, vestri absencia seu contumacia in aliquo 
non obstante.

Data Barchinone, tercia die febroarii, anno a Nativitate Do-
mini Mº CCCº LXXXVIIIº. Franciscus Ça Costa.

Johannes Robiol, ex peticione provisa per vicecancellarium 
in consilio.

(Al marge superior, encapçalant el document) Fratris Petri 
Cros.

80

1388, febrer, 28. Barcelona
Atenent la petició de fra Ramon Guixà, prior del monestir de Sant 

Pau del Camp, de dur a terme un capbreu públic, autenticat 
i jurat, a fi de conservar els drets del monestir els quals, a 
causa dels freqüents canvis d’emfiteutes, poden ser disminuïts 
i ocultats, Joan I mana al veguer de Barcelona i del Vallès i a 
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tots els altres oficials reials i als seus lloctinents, sota la pena 
de caure en la ira règia, que, en el moment de ser requerits pel 
prior de Sant Pau del Camp, facin pregonar pels llocs acostu-
mats de les seves respectives jurisdiccions que tots aquells qui 
són obligats a pagar censos i drets a l’esmentat monestir, en 
el termini de 30 dies i amb el càstig de pagar 100 morabatins 
d’or a l’erari reial, han de manifestar, mitjançant jurament, al 
notari de Barcelona, Joan Eiximenis, tots els masos, cases, 
honors, etc., pels quals paguen censos, rendes, delmes, agrers, 
servituds i altres drets al prior, i li han de mostrar, al notari, 
els documents que donin fe de les tinences.

 ACA, C, reg. 1831, fols. 6r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 35-36.

Johannes et cetera, dilectis et fidelibusa vicario Barchinone et 
Vallensis ac aliis universis et singulis officialibus nostris et eorum 
locatenentibus ad quos infrascripta pertineant et presentes perve-
nerint, salutem et dileccionem.

Nostram adiens presenciam religiosus frater Raymundus de 
Guixano, prior Sancti Pauli de Campo Barchinone, nobis sua humili 
peticione monstravit quod cum infra iurisdicciones vobis comissas 
diversos census, redditus, agraria, decimas, directa dominia et alia 
habeat etiam ipse iura in et super nonullis mansis, hospiciis, pos-
sessionibus atque terris qui et que, propter frequentem mutacionem 
earum et emphiteoticorum et alias diversas raciones seu causas 
possent de facili minuere et sui etiam  monasterii ocultari et, ob 
hoc, nobis humiliter supplicavit ut, pro conservacione iuris sui et 
dicti sui monasterii capibrevium publicum autenticum et iuratum, 
de nostra benignitate solita mandari facere dignaremur. Nos, vero, 
supplicacioni huiusmodi tamquam iuste et racioni consone anuentes 
benigne, volumus vobisque et cuilibet vestrum dicimus et mandamus 
expresse, sub ire et indignacionis nostre incursu quatenus, cum pro 
parte dicti prioris fueritis requisiti, per loca solita iurisdiccionum 
vobis comissarum, faciatis, voce preconis, publice nunciari quod 
omnes et singule persone, cuiusvis sint condicionis, que ad presta-
cionem predictorum censuum et iurium dicto priori teneantur, sub 
pena centum morabatinorum auri nostro applicandorum erario, infra 
spacium XXX dierum, denuncient et confiteantur, medio iuramento, 
in posse fidelis nostri Johannis Exemini, notarii Barchinone, omnes 
et singulos mansos, hospicia, honores, quorum dicti census, redditus, 
decimas, agraria, servitutes et iura alia que eidem priori et dicti eius 
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monasterii prestari consueverint et tenentur, ponendo in posse dicti 
notarii omnes cartas, instrumenta et alia quovis documenta que 
habeant facientia pro predictis. Et si aliquis vel aliqui huius nostre 
// [fol. 6v] provisionis seu precepti temerarii seu violatores extiterint 
ab illis, dictam penam totiens quotiens comissa fuerit exigatis ilico 
irremissibiliter et levetis.

Data Barchinone, ultima die februarii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCº LXXXVIIIº. Franciscus Ça Costa.

(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 
Pauli de Campo.

a. fidelibus, afegit a la interlínia.

 

81

1389, setembre, 10. Montsó
Joan I, després de recordar al Sant Pare [Climent VII] la desesti-

mació de la proposta que li havia fet abans de designar fra 
Francesc Tortosa, batxiller en decrets, prior del monestir de 
Flix de l’orde de Sant Benet (diòcesi de Tortosa) com a abat 
del monestir benedictí de Sant Salvador de [Breda] (diòcesi 
de Girona), el proposa per a ocupar el priorat de Sant Pau 
del Camp de Barcelona, vacant a causa del traspàs del darrer 
prior. El rei considera Francesc Tortosa com la persona idònia 
per a ocupar el càrrec per la seva honestedat, de la qual n’era 
plenament informat pels vincles de consanguinitat que unien 
fra Francesc amb alguns del domèstics reials. 

 ACA, C, reg. 1872, fols. 170v-171r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 36-37.

Sanctissime pater:
Dudum vaccante abbacia monasterii Sancti Salvatoris, gerun-

densis diocesis, ordinis Sancti Benedicti, Vestri Sanctitati scripsimus 
quod eam in favore religiosi et dilecti nostri fratri Francisci Tortosa, 
bacallarii in decretis, prioris monasterii de Flix, diocesis dertusensis, 
ordinis supradicti, sed tunc supplicatio nostra, quamquam satis effi-
ciat, exaudiri non meruit, immo de abbacia ipsa, alteri, Sanctitate 
Vestra providit qui possidet nunc eandem, cumque prioratus monas-
terii Sancti Pauli Barchinone nunc vaccet per obitum ultimi prioris 
eiusdem, nosque de sui vita et honestate dicti fratris Francisci per 
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obtimo informati assertionibus fidedignis et quorumdam respectu 
domesticorum familiariumque nostrorum qui sibi sanguis vinculo 
sunt coniuncti, cordi querimus, de illo, predicto fratri Francisco quam 
aliis omnibus providi, supplicamus quanto reverentius et affectuosius 
possimus quatenus, premissorum intuitu et nostri respectu honore, 
dignemini provisionem huiusmodi facere, ut si in uno passi fuimus, 
// [fol. 171r] ut predicitur, repulsam exaudiri in alio mereamur. Hec, 
namque provisio, Pie Pater, quam dicto monasterio fructuosa sperare 
potestis indubie nobis acurrit gratissima et, pro ea, dignas laudes 
et gracias referimus Vestra Beatitudo.a Almam vestram personam 
conservare dignetur Altissimus <ad regimen> Ecclesie sue Sancte 
incolumem, prospere in longevum.

Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, Xª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. Rex Jo-
hannes.

Eius humilis et devotus filius Johannes, rex Aragonum.
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.
a. Segueix referimus, repetit, per error de l’escrivà.

82

1389, setembre, 10. Montsó
Joan I envia una còpia de la carta que havia tramès al Sant Pare 

[Climent VII], en la qual proposava fra Francesc Tortosa, 
prior de Flix, com a prior de Sant Pau del Camp, al col·legi 
de cardenals, tot pregant-los que insisteixin prop del Sant Pare 
perquè accedeixi a aquesta petició.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 171r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 37-38.

Reverendi patres et amici carissimi.
Nos scribimus domino Summo Pontifice in hac forma:
Sanctissime Pater et cetera, ut supra proxime.
Et quia ex racionibus supra expressis et aliis cordialiter cupimus 

dicte nostre supplicacionis effectum per vestras amicitiasa de quibus 
plenam ab [....]b obtinemus fiduciam deprecamur obnixe quatenus, 
apud dominum Summum Pontificem velitis et placeat nostri res-
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pectu honore sic efficaciter, insistere et interponere preces vestras 
quod, vestri auxilio, consequamur optatum in brevi et ad vestra 
beneplacita et honores astrictius obligemur, fiducialiter rescribentes 
omnia que vestris adveniant sensibus placitura.

Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, Xª die septembris, 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. Rex Johannes.

Idem [Eius humilis et devotus filius Johannes rex Aragonum.
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio].
Probata.
Dirigitur Collegio Cardinalium.
a. Segueix vestras, repetit, per error de l’escrivà.  b. Il·legible.

83

1389, setembre, 10. Montsó
Joan I envia al cardenal de València [Jaume d’Aragó], parent seu, 

i al cardenal de Viviers [Joan de Brugniaco], una còpia de la 
carta que havia tramès al Sant Pare, en la qual proposava fra 
Francesc Tortosa, prior de Flix, com a prior del monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona, llavors vacant. Els demana 
que intercedeixin fent costat a aquesta proposta.

 ACA, C, reg. 1872, fols. 171r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 38.

Reverende pater consanguinee carissime.
Noscat Vestra Paternitas quod nos in favorem religiosi et di-

lecti nostri fratris Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris 
monasterii de Flix, ordinis Sancti Benedicti, diocesis dertusensis, 
scribimus domino Pape pro prioratu Sancti Pauli Barchinone, 
ordinis prelibati, ut videbitur per extensum in copia presentibus 
interclusa. Scribimus, insuper, Collegio reverendorum dominorum 
cardinalium quare de vestri consanguinitate et // [fol. 171v] amicitia 
spem gerentes precipuam, rogamus tandem intimo cordis affectu 
quatenus circa optentum huiusmodi gratie sic vos exhibere veli-
tis intercessorem sedulum et attentum quod, adiuti intercessionis 
vestre instancia, votum nostrum celeriter assequamur et vobis de 
vicissitudine teneamur uberius suo casu.
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Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, Xª die sept-
embris, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXIXº. Rex 
Johannes.

Idem [Eius humilis et devotus filius Johannes, rex Arago-
num.

Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio]. Pro-
bata.

Dirigitur cardinali Valentini.
Similis fuit missa cardinali vivariensis.

84

1389, setembre, 10. Montsó
Joan I comunica al mestre dels hospitalers de Rodes que ha escrit 

al Sant Pare i al col·legi cardenalici proposant fra Francesc 
Tortosa, batxiller en decrets, prior del monestir de Flix (diòcesi 
de Tortosa), de l’orde de sant Benet, com a prior de Sant Pau 
del Camp de Barcelona. El proposa tant en atenció a la seva 
ciència i als seus mèrits com perquè considera que regirà molt 
bé el monestir de Sant Pau del Camp. Demana al mestre de 
Rodes que insisteixi al Sant Pare a fi que la proposta sigui 
escoltada.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 171v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 38-39.

El rey d’Aragón.
Maestro caro amigo. Nos scrivimos al Padre Santo e al Colle-

gio de los cardenales por el priorado de Sant Pol de Barchinona, 
del Orden de Sant Benedicto, en favor de fray Francesch Tortosa, 
bachiller en decretos, prior del monasterio de Flix, del vispado 
de Tortosa, de la Orden sobredita. E como hayamos ssi feyto a 
corazón principalment por gran proveyto e buen stamiento del 
monasterio de Sant Pol, el qual será por el dito fray Francisco 
muyt bien regido, como por la sciencia e meritos suyos, rogamos 
vos affectuosament que, por consideración de las ditas cosas e por 
honra nuestra, querades suplicar e instar que nuestra suplicación 
sea con acabament exausida. E faredes nos ende plazer que mu-
yto vos agradesceremos. E rescrivit, caro amigo, fiablement todas 
aquellas cosas que podamos fazer por vuestra honra.
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Dada en Monzón, dius nuestro siello secreto, a X dias de 
setiembre del anyo M CCC LXXXIX. Rex Johannes.

Idem [Eius humilis et devotus filius Johannes, rex Arago-
num.

Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio].
Probata.
Dirigitur Magistro Rotensis.

 
85

1389, setembre, 10. Montsó
Joan I envia al procurador reial a la cúria papal i a Pere Despont, 

secretari del rei, les cartes que ha escrit al Sant Pare [Climent 
VII], al col·legi cardenalici, al cardenal de València [Jaume 
d’Aragó] i al cardenal de Viviers [Joan de Brugniaco] proposant 
fra Francesc Tortosa, batxiller en decrets, prior del monestir 
benedictí de Flix, com a prior del monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona, llavors vacant. El rei demana que les cartes 
siguin lliurades als interessats i que treballin per tal d’obtenir 
allò que se sol·licita.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 172r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 39-40.

Lo rey d’Aragó.
Sapiats que nós en favor del religiós e amat nostre frare 

Francesch Tortosa, bachiller en decrets, prior de Flix, del Orde 
de Sant Beneet, scrivem al Pare Sant per lo priorat de Sant Pol 
de Barchinona del Orde dessús dit, lo qual vaga per mort de son 
prior, segons veurets pus larch en la còpia interclusa en la pre-
sent. E més, scrivem al Collegi dels cardenals e, a part, a nostre 
car cosí lo cardenal de València, e a mossènyer de Vivers perquè 
tramettents-vos les letres ab aquesta, volem e us manam que 
aquelles presentets e, de nostra part, instets, treballets e façats 
que obtingam breument ço que demanam, donant-hi tota diligèn-
cia, com sia cosa que havem a cor e de la qual, per consegüent, 
nós farets agradable servey.

Dada en Montsó, sots notre segell secret, a X dies de setem-
bre del any M CCC LXXXIX. Rex Johannes. 
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Idem [Eius humilis et devotus filius Johannes, rex Arago-
num.

Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio].
Probata.
Dirigitur procuratori regio et Petro de Pontis.

86

1389, setembre, 10. Montsó
La reina [Violant], muller de Joan I, al seu torn, també demana al 

Sant Pare [Climent VII] que el càrrec de prior del monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona sigui atorgat a fra Francesc 
Tortosa, batxiller en decrets, prior del monestir benedictí de Flix 
(diòcesi de Tortosa).

 ACA, C, reg. 2038, fol. 36v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 40.

Sanctissime pater.
Conformes affectibus serenissimi domini regis, viri et do-

mini nostri carissimi, supplicantis in favorem religiosi et dilecti 
nostri fratris Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris de 
Flix, ordinis Sancti Benedicti, dertusensis diocesis, pro prioratu 
monasterii Sancti Pauli Barchinone, ordinis prelibati. Et ex causis 
inducte adiectis in litteris regiis, supplicamus humiliter et devote 
pro speciali gracia deposcentes quatenus, supradicti domini regis 
ac nostri honoris intuitu, dictique prioris optentu, supplicacionem 
dignemini regiam misericorditer exaudire. Et conservet almam 
vestram personam Altissimus ad regimen sue sancte Ecclesie in 
longevum.

Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, Xª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. La 
Reyna.

Domina regina mandavit michi Bartholomeo Sirvent.
Probata.



214 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

87

1389, setembre, 10. Montsó
La reina Violant, muller de Joan I, escriu al col·legi cardenalici 

insistint en alló que ja els havia demanat el seu marit, el rei, 
és a dir la designació com a prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, llavors vacant, de fra Francesc Tortosa, batxiller 
en decrets, prior de Flix, de l’orde de sant Benet (diòcesi de 
Tortosa).

 ACA, C, reg. 2038, fol. 36v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 40-41.

Reverendi patres.
Serenissimus dominus rex, maritus et dominus noster caris-

simus, scribit vobis in favorem religiosi et dilecti nostri Francisci 
Tortosa, decretorum bacallarii, prioris de Flix, ordinis Sancti Be-
nedicti, dertusensis diocesis, pro prioratu monasterii Sancti Pauli 
Barchinone, ordinis prelibati, vacante per obitum sui ultimi pos-
sessoris, prout in suis litteris cernere poteritis per extensum. Qua-
mobrem, voluntati sue conformes, quem scimus multum appetere 
quod dictus frater Franciscus prioratum quam ceteris obtineret 
iamdictum, paternitates vestras intime deprecamur quatenus regiis 
precibus velitis nostri respectu honoris annuere liberaliter in hac 
parte, scituri quod nobis magnam inde complacenciam facietis que 
ad vestra sumus disposite beneplacita et honores.

Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, Xª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. La 
Reyna.

Idem [Domina regina mandavit michi Bartholomeo Sir-
vent].  Probata.

Collegio dominorum cardinalium.
 

88

[1389, setembre, 10. Montsó]
La reina Violant, muller de Joan I, escriu al cardenal de València 

[Jaume d’Aragó], i al cardenal de Viviers [Joan de Brugniaco], 
insistint en la petició que també els havia formulat el seu ma-
rit: la provisió del càrrec de prior del monestir de Sant Pau 
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del Camp de Barcelona en la persona de fra Francesc Tortosa, 
batxiller en decrets, de l’orde de sant Benet, prior del monestir 
de Flix (diòcesi de Tortosa).

 ACA, C, reg. 2038, fol. 36v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 41.

Reverende pater consanguinee carissime.
Consanguinitatem vestram intime deprecamur quatenus pre-

cibus domini regis, viri et domini nostri, precari vobis scribentis 
in favorem dilecti Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris 
de Flix, ordinis Sancti Benedicti, diocesis dertusensis, pro prioratu 
monasterii Sancti Pauli Barchinone, ordinis memorati, vacante per 
obitum sui ultimi possessoris, ut in suis litteris plenius est expres-
sum, velitis ipsius domini regis quem sumus hoc cordi habere et 
nostri respectu honoris annuere liberaliter et gratanter, nam ex 
hoc complacebitis sibi et nobis non modicum que prompte sumus 
ad vestri comoda et honores.

Data ut supra [in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, 
Xª die septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº]. 
La Reyna.

Idem [Domina regina mandavit michi Bartholomeo Sirvent. 
Probata].

Dirigitur cardinali Valentini.
Fuit alia consimilis littera cardinali Vivariensis facta.

89

1389, setembre, 16. Montsó
Joan I reitera al Sant Pare la petició que ja li havia manifestat dies 

endarrere, és a dir, que fra Francesc Tortosa, batxiller en decrets, 
prior del monestir de Flix, de l’orde de sant Benet, diòcesi de 
Tortosa, fos designat com a prior del monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona, del mateix orde.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 177v.

Sanctissime Pater.
Diebus non longe preteritis vestre scripsimus Sanctitati quod 

prioratu Sancti Pauli, ordinis Sancti Benedicti in favorem dilecti 
fratris Francisci Tortosa, bachallarii in decretis, prioris de Flix, or-
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dinis prelibati, diocesis dertusensis, eique ad nostri voti obtentum 
noster ferventer scuat animus ex causis in litteris positis vobis missis, 
iterum supplicamus humiliter et devote quatenus de prioratu Sancti 
Pauli iamdicto ipsi fratri Francisco dignemini mediate providere, 
sperantes, indubie, pie Pater, quod erit dicta provisio memorato 
prioratui fructuosa quam plurimum et nobis grata non parum qui 
pro ea vestre referimus Beatutidine gratiarum uberes acciones. Al-
mam personam vestram conservet Altissimus ad regimen Ecclesie 
sue Sancte incolumem prospere en longeve.

Data in villa Montissoni sub nostro sigillo secreto, XVIª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. Rex Jo-
hannes.

90

[1389], setembre, 16. Montsó
Joan I reitera al mestre dels hospitalers de Rodes la petició que ja 

li havia fet anteriorment: que fra Francesc Tortosa, prior del 
monestir de Flix, de l’orde de sant Benet, diòcesi de Tortosa, 
sigui designat com a prior del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 178r. 

El rey d’Aragón.
Maestre caro amigo. Deseantes de coraçón la buena e breu 

expedición de la provisión del prioradoa de Sant Paulo de Barcelona, 
de la Orden de Sant Benedicto, fazedera al religioso e amado fray 
Francesch Tortosa, prior de Flix, de la dita Orden, del vispado de 
Tortosa, por la qual provisión vos havemos hia scripto. Rogamosb 
vos otra vez que, por honor nuestra, querades instar aquella e façer 
por manera tanto como en vos sea que nos lo obtengamos breu-
ment. E rescrevit, caro amigo, fiablement, todas cosas que podamos 
fazer por vuestra honor.

Dada en Muntsón, dins nuestro siello secreto, a XVI días de 
setiembre. Rex Johannes.

Dirigitur Magistro Rotensis.
(Al marge esquerre) Idem.
a. del priorado, repetit i ratllat.  b. Roguamos al ms.
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1389, setembre, 16. Montsó
Joan I reitera al seu parent, el cardenal de València [Jaume d’Aragó] 

i a tot el col·legi cardenalici la petició que ja els havia formulat 
dies abans: que fra Francesc Tortosa, batxiller en decrets, prior 
del monestir de Flix, de l’orde de sant Benet, diòcesi de Tor-
tosa, sigui designat prior del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 178r.

Reverende pater et consanguinee carissime.
Ferventius anelantes ad obtentum provisionis fiende de prioratu 

Sancti Pauli Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, dilecto nostro 
fratri Francisco Tortosa, bacallario in decretis, priori de Flix, ordi-
nis supradicti, dertusensis diocesis, pro quaquidem provisione iam 
vobis diebus non longe preteritis scripsimus. Consanguinitatem 
vestram denuo  deprecamur ex corde quatenus porrectis iam vobis 
nostris rogaminibus circa ista velitis annuere cum efectu nam ex 
hoc grandem nobis complacenciam facietis qui vestris nequaquam 
deessemus honoribus suo casu.

Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, XVIª die septem-
bris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. Rex Johannes.

Dirigitur cardinali valentini
(Al marge esquerre) Idem.
Due similes dirigitur una toti Collegii cardinalis et reliquam 

sub eadem data et sigillo
(Al marge esquerre) Idem.
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1389, setembre, 16. Montsó
Joan I comunica a l’arquebisbe d’Arlès [Joan de Rochechouard], 

cambrer de Climent VII que, diverses vegades, ha proposat al 
pontífex la designació de fra Francesc Tortosa, prior del mo-
nestir de Flix, com a prior del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona. Li demana que influeixi sobre el papa perquè 
aquesta petició es faci realitat.

 ACA, C, reg. 1872, fols. 178r-v.



218 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 42-43.

Reverende pater et amice carissime. 
Paternitatem vestram, de qua plenam in cunctis obtinemus 

fiduciam, rogamus ab intimis quod cum domino Summo Pontifice 
scripsimus iam pridie et nunc iterato scribamus pro prioratu Sancti 
Pauli Barchinone, ordinis sancti Benedicti in fa-//[fol. 178v]vorem 
dilecti fratris Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris de 
Flix, ordinis prelibati, dertusensis diocesis, velitis nostri respectu 
honoris et dicti predicti Francisci meritorum obtentu sic nobis in 
hiis adesse, vestre intercessionis auxilio, ut obtineamus, in brevi, 
quod certe ferventius postulamus, sciturus quod nobis ex isto 
complacebitis admodum et proinde tenebimur vobis ad merita 
gratiarum.

Data in Montesono, sub nostro sigillo secreto, XVIª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº. Rex 
Johannes. 

Dirigitur camerario Domini Pape.
(Al marge esquerre) Idem.
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1389, setembre, 16. Montsó
Joan I tramet a Jofre Boïl, procurador reial a la cúria papal, i a 

Pere Despont, secretari de Joan I, les diverses cartes escrites 
per ell mateix i per la seva esposa, la reina Violant, en les 
quals proposaven que fra Francesc Tortosa, prior del monestir 
de Flix, fos designat com a prior del monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona. Els demana que les presentin i que facin 
el possible perquè aquesta proposta sigui atesa.

 ACA, C, reg. 1872, fol. 178v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 43.

Lo rey d’Aragó.
Trametem vós les segones letres sobre lo fet de la provisió 

del priorat de Sent Pau de Barchinona que demanam ésser feta 
al prior de Flix, volents e manants que aquelles ensemps amb 
les de la Reyna presentets e continuets nostra instància. E en 
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altra manera procurets, ab sobirana diligència, que·n siem satisfet 
breument a nostre vot, com sie cosa que havem a cor e de què·ns 
farets fort gran servey.

Dada en Muntsó, sots nostre segell secret, a XVI dies de 
setembre del any M CCC LXXXIX. Rex Johannes.

Dirigitur Gaufrido Boyl, procuratori regio in romana curia 
et Petro de Pontis scribe domini regis.

(Al marge esquerre) Idem.

94

1389, setembre, 16. Montsó
La reina Violant, muller de Joan I, reitera al sant pare Climent VII 

la petició que fra Francesc Tortosa, batxiller en decrets, prior de 
Flix, de l’orde de sant Benet, sigui designat prior del monestir 
de Sant Pau del Camp de Barcelona, ja que aquesta designació 
seria profitosa per al priorat de Sant Pau del Camp i a ella la 
complauria molt.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 39r.

Sanctissime Pater.
Diebus non longe preteritis vestre scripsimus Sanctitati pro 

prioratu Sancti Pauli Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, in fa-
vorem dilecti fratris Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris 
de Flix, ordinis prelibati, diocesis dertusensis. Et quia ad nostri voti 
optentum noster ferventer scuat animus ex causis in litteris positis 
vobis missis, iterum supplicamus humiliter et devote quatenus de 
prioratu Sancti Pauli iamdicto ipsi fratri Francisco dignemini media-
ter providere, sperantes, indubie, pie Pater, quod erit dicta provisio 
memorato prioratui fructuosa quam plurimum et nobis grata non 
parum qui pro ea vestre refferemus vobis gratiarum uberes acciones. 
Almam vestram personam conservet Altissimus ad regimen Ecclesie 
sue sancte incolumem prospere et longeve.

Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, XVIª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº.

Domina regina mandavit mihi Bartholomeo Sirvent. Probata.
(Al marge esquerre) nota il·legible.
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1389, setembre, 16. Montsó
La reina Violant, muller de Joan I, reitera al cardenal de València 

[Jaume d’Aragó], i al cardenal de Viviers [Joan de Brugniaco], 
la petició que ja li havia formulat anteriorment: que fra Fran-
cesc Tortosa, prior de Flix, de l’orde de sant Benet, diòcesi de 
Tortosa, sigui designat prior del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona, la qual cosa la complaurà molt.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 39r.

Reverende pater et amice carissime, ferventius anelantes ad 
optentum provisionis fiende de prioratu Sancti Pauli Barchinone, 
ordinis Sancti Benedicti, dilecto nostro fratri Francisco Tortosa, 
bacallario in decretis, priori de Flix, ordinis supradicti, dertusensis 
diocesis, pro quaquidem provisione iam vobis diebus non longe pre-
teritis scripsimus, paternitatem vestram denuo deprecamur, ex corde, 
quatenus porrectis iam vobis nostris rogationibus circa ista velitis 
annuere cum effectu, nam ex hoc grandem nobis complacenciam 
facietis qui vestris nequaquam deessemus honoribus suo casu.

Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo secreto, XVIª die 
septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº.

Idem [Domina regina mandavit mihi Bartholomeus Sirvent].  
Probata

Dirigitur cardinali Valentini
Fuit facta alia littera cardinali Vivariensis
(Al marge esquerre) Idem.
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1389, setembre, 16. Montsó
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, reitera a l’arquebisbe d’Arlès 

[Joan de Rochechouard], cambrer de Climent VII, la petició 
tantes vegades formulada: que fra Francesc Tortosa, prior del 
monestir de Flix, de l’orde de sant Benet, sigui designat prior 
de Sant Pau del Camp de Barcelona.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 39r.

Reverende pater, amice carissime.
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Paternitatem vestram de qua plenam in cunctis obtinemus 
fiduciam rogamus ab intimis quod cum domino Summo Pontifice 
scripserimus iam pridie et nunc iterato scribamus pro prioratu 
Sancti Pauli Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, in favorem dilecti 
fratris Francisci Tortosa, bacallarii in decretis, prioris de Flix, ordinis 
prelibati, dertusensis diocesis, velitis nostri respectu honoris et dicti 
fratris Francisci meritorum optentu sic nobis in hiis adesse vestre 
intercessionis auxilio ut optineamus in brevi quod certe fervencius 
prestolamur, sciturus quod nobis ex isto complacebitis admodum et 
proinde tenebimur vobis ad merita gratiarum.

Data ut supra [Data in villa Montissoni, sub nostro sigillo 
secreto, XVIª die septembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº 
LXXXIXº].

Idem [Domina regina mandavit mihi Bartholomeo Sirvent].
Probata.
Dirigitur archiepiscopo arelatensis, camerario domini Summi 

Pontificis.
(Al marge esquerre) Idem.
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1389, setembre, 16. Montsó
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, reitera al mestre dels hos-

pitalers de Rodes la petició que fra Francesc Tortosa, prior del 
monestir de Flix, diòcesi de Tortosa, sigui designat prior del mo-
nestir de Sant Pau de Barcelona.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 39v.

La reyna d’Aragón.
Honorable Maestro.
Deseantes de coraçón la buena e breu expedición de la provi-

sión del priorado de Sant Pau de Barcelona de la Orden de Sant 
Benedicto, fazedera al religioso e amado fray Francesch Tortosa, 
prior de Flix, de la dita Orden, del vispado de Tortosa, por la qual 
provisión vos havemos ia scripto, rogamos vos, otra vez que, por 
honra nuestra, querades instar aquella e fazer por manera tanto como 
en vos sea que nos la obtingamos breument. E rescrivit, caro amigo, 
fiablament, todas cosas que podamos fazer por vuestra honra.
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Dada en Montçó, dins nostro siello secreto, a XVI dias de 
setiembre del anyo MCCCLXXXIX.

Dirigitur Magistro de Rodes.
Domina regina mandavit mihi Bartholomeo Sirvent. 
Probata.
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1389, setembre, 16. Montsó
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, demana, una vegada 

mes, a Pere Despont, procurador reial a la cort del papa 
Climent VII, que fra Francesc Tortosa, prior del monestir de 
Flix, sigui designat prior del monestir de Sant Pau del Camp 
de Barcelona.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 39v.

Lo rey.
Tramettem vos les segones letres sobre·l fet de la provisió del 

priorat de Sant Pau de Barchinona que demanam ésser feta al 
prior de Flix, volents e manants que aquelles ensemps ab les del 
senyor rey presentets e continuets nostra instància e en altra ma-
nera procurets ab sobirana diligència que·n sia satisfet breument a 
nostre vot, com sia cosa que havem a cor e de que·ns farets fort 
agradable servey.

Dada en Montsó, a XVI de setembre del any MCCCLXXXIX.
Procuratori regio Petro Despontis
Idem [Domina regina mandavit mihi Batholomeus Sirvent]
Probata.
(Al marge esquerre) Idem.
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1390, setembre, 12. Barcelona
El rei Joan, atenent la petició que li havia estat feta pel prior i con-

vent de Sant Pau del Camp de Barcelona de dur a terme una 
capbrevació dels drets i rendes del monestir, a fi d’assegurar-ne la 
conservació, mana al veguer de Barcelona i del Vallès, als seus 
lloctinents i als altres oficials als quals els pertoqui que, quan 
els ho demanin el prior i el convent, sota la pena de perdre el 
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favor reial, facin pregonar pels indrets de les seves respectives 
jurisdiccions que tots aquells qui tinguin cases, habitatges, vi-
nyes, camps, horts o altres possessions per l’esmentat convent, 
pels quals paguin morabatins, censos o altres rendes, sota el 
pagament de la pena establerta i dintre del termini fixat en el 
pregó, ho han de manifestar davant del notari elegit pel prior 
i exhibir els documents que demostrin les tinences.

 ACA, C, reg. 1845, fol. 163r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 45.

Johannes, et cetera, dilecto nostro vicario Barchinone et Va-
llensis vel eius locumtenenti et aliis officialibus ad quos spectet, 
salutem et dileccionem.

Cum ut pro parte prioris et conventus monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, fuit nobis reverenter 
expositum ipse prior et conventus, pro conservacione reddituum et 
iurium dicti monasterii, velint et intendant ipsos redditus et iura 
capibreviare et de capibrevio ipso instrumenta publica fieri facere, 
prout consuetum est, ad habendum inde memoriam in futurum, 
ad supplicacionem humilem pro parte dictorum prioris et conven-
tus propterea nobis factam, vobis et cuilibet vestrum dicimus ac 
districte precipiendo mandamus expresse et de certa sciencia, sub 
nostre ire et indignacionis incursu quatenus, cum pro parte ipso-
rum prioris et conventus fueritis requisiti, faciatis, voce preconis, 
per loca solita, publice proclamare quod omnes et singuli vestre 
iurisdiccioni summissi, tenentes pro ipso monasterio et conventu 
ac etiam preppositure eiusdem domos, hospicia, vineas, campos, 
ortosa vel alias quascumque possessiones aut eisdem monasterio, 
conventui et prepositure parantes morabatinos, census aut alios 
quoscumque redditus seu iura teneant et habeant, sub certa pena 
et infra certum terminum vestro in dicta preconizacione arbitrio 
prefigendum, in posse illius notarii quem ad hoc ipsi prior et con-
ventus elegerint predictas domos, hospicia, vineas, campos, ortos et 
alias possessiones, quas pro ipsis monasterio, prepositura et con-
ventu et sub earum alodio teneant et omnes morabatinos, census 
aut quosvis alios redditus et iura que eisdem monasterio, conventui 
et prepositure pareant seu prestare qualitercumque teneantur capi-
breviare et recognoscere, necnon instrumenta antiqua idem notario 
ostendere et alia facere ad que teneantur et prout in similibus fuit 
fieri consueta, penas in dicta preconizacione contentas exigendo 
a contrafacientibus et eos ad hoc iuris remediis compellendo.
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Data Barchinone, XIIª die septembris, anno a Nativitate Domini 
millesimo trecentesimo nonagesimo. Petrus ça Calm.

Vicegerens Cathalonie principatus misit eam signari et expe-
diri. 

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Monasterii Sancti 

Pauli.
a. Segueix vineas, ratllat.

100

1392, desembre, 29. Vilafranca del Penedès
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, demana al Sant Pare 

que atengui la petició que, per altres cartes, li havia formulat 
el sobirà, és a dir, que concedeixi el priorat de Sant Pau del 
Camp, vacant a causa del traspàs del darrer designat, a fra 
Francesc Desperer, cambrer del monestir, el qual ja havia estat 
concordantment elegit per la comunitat.

 ACA, C, reg. 2039, fol. 98v.

Pater Beatissime.
Affectibus illustrissimi domini regis viri et domini nostri carissimi 

Vestre Beatitudine scribentis in favorem fratris Francisci de Perario, 
camerarii monasterii Sancti Pauli civitatis Barchinone, ordinis Sancti 
Benedicti, pro prioratu eisdem monasterii, vacante per obitum eius 
ultimi obtinentis, in quem prioratum dictus Franciscus concorditer 
electus extitit, ut in litteris ipsius domini regis Vestre Beatitudini 
latius poterit intueri, volentes ut debemus reddere nos conformes, 
Vestre Beatitudine supplicamus ex corde quatenus de prioratu ia-
mdicto dignetur Vestre Sanctitate eidem Francisco tamquam bene 
merito et condigno misericorditer providere, et reputabimus hoc 
Pater Beatissime ad graciam specialem. Almam vestram personam 
conservare dignetur Altissimus Ecclesie sue Sancte incolumem per 
tempora longiora.

Data in Villaffrancha Penitensis, sub nostro sigillo secreto, 
XXIXª die decembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXXº 
secundo. Bernardus Ça Plana.

Summo Pontiffici.
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Bernardus Ça Plana mandato domini regis facto per Berengarii 
d’Orcau, militem, consiliarium et majordomum.

Probata.
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1392, desembre, 29. Vilafranca del Penedès
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, demana al seu parent, el 

cardenal de Viviers, que faci tot el que pugui perquè el Sant 
Pare dugui a terme allò que tant el sobirà com ella desitgen 
i que s’explica a la carta que li adjunten [que fra Francesc 
Desperer, cambrer del monestir de Sant Pau del Camp, sigui 
proveït amb el càrrec de prior d’aquest monestir, vacant amb 
motiu del traspàs del darrer elegit].

 ACA, C, reg. 2039, fol. 98v.

Reverende Pater et consanguinee carissime.
Nos scribimus domino Summo Pontifice iuxta modum con-

tentum in cedula hic interclusa, cumque contenta in dicta cedula 
non modicum habeamus afixa, paternitatem vestram, affectibus 
rogamus quatenus in cuicumque contentorum in dicta cedula et 
nostri respectu honoris velitis apud dominum Summum Pontifficem 
taliter agerea quod ea que petimus breve sortiantur effectum. Ex hoc 
siquidem nobis non modicum aplaudetis plena rescribentes fiducia 
omnia grata vobis.

Data in Villafrancha Penitensis sub nostro sigillo secreto, 
XXIXª die decembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXXº 
IIº. Bernardus [Ça Plana].

Cardinali Vivariensis.
Idem [Bernardus Ça Plana mandato domini regis facto per 

Berengarii d’Orcau, militem, consiliarium et majordomum].
Probata.
a. Segueix qd, ratllat.

102

1392, desembre, 30. Vilafranca del Penedès
Joan I, ateses les altes qualitats de fra Francesc Desperer, cambrer 

del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, el proposa 
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al papa [Climent VII] com a prior de l’esmentat monestir, ja 
que aquest càrrec era vacant a causa del traspàs del seu pre-
decessor. Desperer portava més de quaranta-cinc anys al cenobi 
i ja havia estat elegit concordament per la comunitat.

 ACA, C, reg. 1879, fols. 108r-v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 46.

Pater Beatissime. Digne agere credimus personas ecclesiasticas 
morum ac vite honestate suffultas propensius confovere ut, apud 
Sanctitatem Vestram, pro eisdem super promocionibus earumdem 
occurrentibus casibus humiles effundere preces nostras. Cum itaque, 
religiosus et dilectus noster frater Franciscus de Perario, camerarius 
monasterii Sancti Pauli, ordinis Sancti Benedicti, civitatis Barchinone, 
multis virtutum donis preditus plures infra dictum monasterium in 
quo, per quadraginta quinque annos et ultra honeste vixit, actus 
laudabiles exercuerit et meritis eius exposcentibus, literarumque 
sciencia attenta, mereatur ad prioratus ipsius monasterii titulum, 
nunc per obitum ipsius obtinentis vaccantis, attolli Vestri Beatitudini, 
ex corde, quanto reverentius possumus, supplicamus quatenus, de 
dicto prioratu prelibato fratri Francisco, nostri respectu honoris, 
et nemini alteri indubie providere dignetur, maxime cum iam, ut 
didiscimus, post mortem predecessoris prioris ultimo defuncti, 
idem frater Franciscus, concorditer, fuit in // [fol. 108v] priorem 
dicti monasterii electus. Et nunc, a tempore mortis id prioratum 
ultimo obtinente citra collector sed ipsius huic fratri Francisco 
velut condigno et nemini alii dictum monasterium comendaverit. 
Hoc quidem, Beatissime Pater, votis nostris acceptum adveniet, ob 
quod, Beatitudine Vestre nec indigne gratias multimodas referemus, 
quam in longevum conservare dignetur dextera Dei patris.

Data in Villafrancha Penitensis, sub nostro sigillo secreto, 
XXXª die decembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCIIº. 
Rex Iohannes.

Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.
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1392, desembre, 30. Vilafranca del Penedès
Joan I tramet al cardenal de Viviers [Joan de Brugniaco], parent 

seu, la carta que ha escrit al Sant Pare en la qual proposava 
fra Francesc Desperer, cambrer del monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona, com a prior de l’esmentat monestir. Li 
demana que influeixi sobre el pontífex a fi que aquesta pro-
posta sigui realitat.

 ACA, C, reg. 1879, fol. 108v.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 46-47.

Reverende Pater et consanguinee carissime.
Habentes cordi promocionis honorem ad prioratus titulum 

religiosi et dilecti nostri fratris Francisci de Perario, camerarii 
monasterii Sancti Pauli, ordinis Sancti Benedicti, civitatis Barchino-
ne, in favorem eiusdem domino nostro Pape supradicto humiliter 
scribimus sub hac forma:

Pater Sanctissime digne agere credimus, et cetera, inseratur. 
Data ut infra.

Quocirca, consaguinitatem vestram attentius deprecamur 
quatenus, taliter apud dictum dominum papam, nostri intuitu ho-
nore intervenire placeat et velitis ut quod corde petimus pristine 
assequamur hoc nempe votis nostris acceptum occurret, vestreque 
paternitati nec indigne regraciabimur in immensum.

Data in Villafranca Penitensis, sub nostro sigillo secreto, XXXª 
die decembris, anno a Nativitate domini Mº CCCº nonagesimo 
secundo. Rex Johannes.

Dirigitur cardinali Vivariensis.
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.

104

1393, setembre, 10. Barcelona
Joan I, atenent la súplica de fra Pere sa Illa, prior del monestir de 

Sant Pau del Camp, de Barcelona, posa el monestir sota la 
seva custòdia, protecció i el seu guiatge especials. Mana als 
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oficials reials que respectin aquesta protecció. Els infractors 
cauran en la indignació del rei i, a més, pagaran a la Corona 
una multa de 2.000 florins d’or d’Aragó. Els oficials hauran 
de fer pregonar, sempre que se’ls ho demani, en els indrets de 
les seves respectives jurisdiccions aquesta protecció reial de què 
és objecte el monestir de Sant Pau. I perquè ningú no pugui 
al·legar un desconeixement de l’esmentada protecció, el sobirà 
ordena que en tots el termes del monestir, hi siguin erigits els 
penons del rei.

 ACA, C, reg. 1907, fols. 127r-128r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 47-48.

Nos Johannes, et cetera.
Quamvis universi et singuli intra nostri foventes imperii limites 

incolarum, sub nostra sint proteccione generaliter constituti. Quia 
tamen plus timeri solent que specialiter iniunguntur quod que ge-
neraliter imperantur, ad supplicacionem humilem per vos dilectum 
et religiosum fratrem Petrum ça Ylla, priorem conventus monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone pro subscriptis nobis factam, 
cum presenti carta nostra, ponimus, recepimus et constituimus vos, 
dictum priorem, familiares et domesticos procuratores, nuncios, fac-
tores et negociorum gestores vestros, necnon dictum monasterium 
et monachos ac homines et mulieres, vassallos ipsius monasterii 
ac etiam census, redditus, agraria, fructus et animalia quecumque, 
tam grossa quam minuta, ceteraque bona universa, tam mobilia 
quam immobilia vestra et ipsorum hominum et vassallorum familia-
riumque officialium, procuratorum, nunciorum et negociorum // [fol. 
127v] gestores vestrorum et aliorum predictorum quecumque sint 
et ubicumque et quovis nomine nuncupentur sub nostris custodia, 
proteccione, commanda et guidatico speciali, ita quod nullus, cuiusvis 
fuerit preheminencie, status et condicionis, confidens de nostri gracia 
vel amore, audeat vel presumat, per se vel per alium seu alios, palam 
quomodolibet vel occulte, directe vel indirecte, predictos familiares 
et domesticos vestros et alios supradictos ac dictum monasterium 
seu eius terminos et homines ac mulieres, vassallos dicti monasterii 
fructus, redditus, iura, agraria aut alia quevis bona vestra et ipso-
rum, mobilia et immobilia aut se moventia, cuiuscumque nature 
et speciey existant, invadere, ledere, capere, pignorare vel marchare 
culpa, crimine vel debitis alienis, nisi in eis fueritis aut fuerint alii 
supradicti principales aut fideiussorio nomine obligati, nec etiam in 
hiis casibus nisi si et in quantum ius et ratio fieri hoc permittant nec 
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alias in personis vel bonis dampnum, iniuriam, gravamem, offensam 
vel violenciam aliquatenus irrogare, mandantes per hanc eandem 
nostro generali gubernatori, eiusque vices gerentibus, vicariis, baiulis, 
iusticiis, çalmedinis, ceterisque universis et singulis officialibus nostris 
ad quos spectet et dictorum officialium locatenentes, presentibus et 
futuris, sub obtentu nostre gracie et mercedis quatenus proteccionem, 
custodiam, comandam et guidaticum huiusmodi teneant firmiter et 
observent, tenerique et observari faciant et non contraveniant nec 
aliquem contravenire permittant aliqua racione. Quicumque autem, 
aussu temerario ductus, contra proteccionem, custodiama guidaticum 
et comandam huiusmodi vel aliqua ex superius expressatis, facere 
vel venire presumpserit, iram et indignacionem nostram ac penam 
duorum mille florenorum auri de Aragonia nostrob irremissibiliter 
applicandorum erarioc se noverit absque remedio // [fol. 128r] aliquo 
incurrisse, dampno illato primitus et plenarie restituto. Adiicimus, 
tamen, quod omnes super specificati et quivis, ex eisdem casibus 
et causis in penas presentis proteccionis censeatur incidisse in quas 
alii ipsos, ut premittitur, offendentes inciderit ipso facto, ut utrique 
equalitas observetur, iniungentesd gubernatoribus, iusticiis, vicariis, 
baiulis et aliis officialibus supradictis et eorum cuilibet ac locate-
nentibus ipsorum ad quos hec spectent quod hanc proteccionem, 
custodiam et comandam specialem, voce preconis, in locis assuetis 
iurisdiccionum eis comissarum publicari faciant, si et quotiens fuerint 
requisiti. Necminus pennones regales in dicto monasterio et terminis 
suis et aliis supradictis erigi et apponi, in signum nostre presentis 
proteccionis, custodie et comande specialis, ne inde per aliquos 
valeat ignoranciam allegari. In cuius rei testimonium, presentem 
fieri et sigillo nostro pendenti iussimus communiri.

Data Barchinone, decima die septembris, anno a Nativitate 
Domini millesimo CCCº XCº tercio, regnique nostri septimo. An-
dreas Salvatoris.

Dominus rex mandavit michi Bartholomeo Sirvent.
(Al marge superior, encapçalant el document) Monasterii Sancti 

Pauli de Campo Barchinone.
a. Segueix comandam et, ratllat.  b. erario, ratllat.  c. nostro irremissibiliter 

applicandorum erario, afegit a la interlínia sobre ultra penas totam nostram specialem 
proteccionem, custodiam et comandam et guidaticum appositas, ratllat.  d. Segueix 
etiam, ratllat.
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105

1394, agost, 7. Barcelona
Joan I demana al prior del monestir de Sant Pau del Camp de 

Barcelona que acudeixi a la seva presència, al més ràpidament 
que pugui, per a tractar amb ell d’aguns afers urgents.

 ACA, C, reg. 1960, fol. 138r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 48-49.

Lo rey.
Prior. Com nós vós haiam fort necessari per alcuns affers 

los quals requeren gran cuyta, manam expressament que, vista 
la present letra, vingats a nós, al pus ivarçosament que porets. E 
guardat-vos bé que en açò no haie falla.

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a VII dies 
d’agost del any M CCC XCIIII. Rex Johannes.

Dirigitur priori Sancti Pauli.
Dominus rex mandavit michi Petrus de Pontis.
Probata.
 

106

1394, agost, 7. Barcelona
Joan I comunica a Ramon de Peguera que ha escrit al prior del 

monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona tot demanant-li 
que acudeixi a la seva presència per a tractar afers urgents. 
Li ordena que si el prior és efectivament a Barcelona, l’hi faci 
anar immediatament.

 ACA, C, reg. 1960, fol. 138r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau 

del Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), p. 49.

Lo rey.
Nós screvim per altra letra al prior de Sant Pol, lo qual és 

aquí segons havem entès, que vingue a nós decontinent, com per 
alcuns affers nós l’aiam fort necessari. Per què·us manam que si 
aquí és, lo façats a nós encontinent venir. Certificant-lo que com 
los dits affers requiren gran cuyta tot destrich que prenguessen 
a ell serie imputat.
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Dada en Barchinona sots nostre segell secret a VII dies d’agost 
del any M CCC XCIIII. Rex Johannes.

Dirigitur Raimundo de Pagaria.
Idem [Dominus rex mandavit michi Petrus de Pontis]. Pro-

bata.

107

1394, novembre, 16
A fi d’aixecar l’entredit decretat sobre la ciutat de Barcelona, Joan I 

demana al prior que acudeixi a la seva presència dissabte 
vinent al matí. Altrament, proveirà de manera que l’entredit 
sigui aixecat.

 ACA, C, reg. 1951, fol. 113r.
 Ed. J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona (1332-1394)”, Acta/Mediaevalia, 19 (1998), pp. 49-50.

Lo Rey.
Prior: Com nós haiam sobradament a cor que l’entredit que, 

a instància vostra, huy és en la ciutat de Barchinona sia levat,a 
per tal com molt de bé qui, en altra manera, seb faria no cesse. E 
sobre açò, vós haiam no pochc necessari, vós pregam que, dissapte 
primer vinent, per lo matí, siats ací ab nós, per la dita rahó. En 
altra manera, certificam-vos que nós, en absència vostra, hi prove-
hirem per tal forma que·l dit entredit se levara e per consegüent 
lo dit bé no·s perdrà.

Dada en Barchinona, a XXVI dies de noembre l’any M CCC 
XCIIII.

Dirigitur Priori Sancti Pauli de Campo Barchinone. Jacobus 
Tavaschani.

a. levat, corregit sobre tirat.  b. Corregit sobre sen.  c. Segueix mester, 
ratllat.

108

1397, setembre, 12. Barcelona
El rei Martí, atenent la petició del prior i convent del monestir de 

Sant Pau del Camp, mana al veguer de Barcelona i del Vallès, 
als seus lloctinents i als altres oficials reials que, quan l’esmentat 
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prior els ho demani, sota pena de caure en la indignació reial, 
facin pregonar pels llocs de les seves respectives jurisdiccions que 
tots aquells qui pel monestir tinguin cases, habitatges, masos, 
vinyes, camps, horts, terres i qualssevol altres possessions o 
paguin morabatins, censos o drets, estan obligats a capbrevar, 
dintre del termini fixat en el pregó i davant del notari que 
designin el prior i convent de Sant Pau i això sota la pena 
fixada en el pregó per als contraventors.

 ACA, C, reg. 2111, fol. 101v.

Martinus, et cetera, dilecto nostro vicario Barchinone et Va-
llense vel eius locumtenenti et aliis officialibus nostris eorumque 
locatenentibus ad quos spectet, salutem et dileccionem.

Cum ut pro parte prioris et conventus monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, ordinis Sancti Benedicti, fuit nobis reverenter 
expositum ipse prior et conventus, pro conservacione reddituum, 
iurium dicti monasterii, velint et intendant ipsos redditus et iura 
capibreviare et de capibrevio ipso instrumenta publica fieri facere, 
prout consuetum est, ad habendum inde memoriam in futurum, 
propterea, ad supplicacionem humilem, pro parte dictorum prioris 
et conventus inde nobis factam, vobis et vestrum singulis, dicimus 
et districte precipiendo mandamus expresse et de certa sciencia, sub 
nostre ire et indignacionis incursu quatenus, cum pro parte ipsorum 
prioris et conventui fueritis requisiti, faciatis, voce preconis, per loca 
solita, publice proclamari quod omnes et singuli vestri iurisdiccioni 
summissi, tenentes pro ipsis monasterio et conventu ac etiam pro 
prepositura aut quibusvis aliis officiis et beneficiis eiusdem mo-
nasterii, domos, hospicia, mansis, vineas, campos, ortos, terras vel 
alias quascumque possessiones aut eisdem monasterio conventui et 
prepositure, officiis et beneficiis prestantes morabetinos, census aut 
alios quoscumque redditus seu iura teneantur et habeant, sub certa 
pena et infra certum terminum vestro in dicta preconitzacione sano 
arbitrio prefigendum, in posse illius notarii quem ad hoc ipsi prior 
et conventus elegerint, predictas domos, hospicia, mansos, vineas, 
campos, ortos, terras et alias possessiones quas pro ipsis monaste-
rio prepositura et conventu et sub eorum alodio teneant et omnes 
morabetinos, census aut quosvis alios redditus et iura que eisdem 
monasterio, conventui et prepositure aut aliis pro expressis prestent 
seu prestare qualitercumque teneantur capibreviari et recognoscere, 
necnon instrumenta antiqua dicto notario ostendere et alia facere 
ad que teneantur et prout in similibus est fieri consuetum, penas 
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que in dicta preconitzacione fuerint apposite exigendo a contrafa-
cientibus et eos ad hoc iuris remediis compellendo.

Data Barchinone, XIIª die septembris, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº XCº septimo. Matias, vicecancellarius.

Franciscus Pellicerii, ex provisione facta per vicecancella-
rium.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document, en lletra posterior) 

Pro monasterio Sancti Pauli de Campo Barchinone. Licencia capi-
breviandi.

109

1397, setembre, 19. Barcelona
El rei Martí l’Humà confia a Mateu Desquer, llicenciat en decrets 

de Barcelona, el litigi existent entre Pascasi Llorenç, mestre en 
arts i medicina de la ciutat i el prior i convent de Sant Pau 
del Camp, a causa del salari degut a l’esmentat mestre, del qual 
romanen encara per pagar 18 lliures i 7 sous barcelonesos, 
ja que el rei no pot ocuparse’n personalment a causa de la 
seva propera marxa de la ciutat comtal. El rei Martí demana 
al jurista que decideixi allò que sigui just, atenent només la 
veritat dels fets.

 ACA, C, reg. 2111, fols. 116r-v.

Martinus, Dei gracia rex Aragonum, et cetera, fideli nostro Ma-
theo de Querio, licenciato in decretis civitatis Barchinone, salutem 
et graciam.

Cum nos, circa decisionem et execucionem cuiusdam cause 
seu questionis que in nostra curia inter Paschasium Laurencii, ma-
gistrum in artibus et medicina dicte civitatis, agente ex una parte, 
et priorem ac conventum monasterii beati Pauli dicte civitatis, de-
ffendentes ex parte altera, vertitur, racione salarii eidem magistro 
pretextu suia officii per dictum priorem et conventum constituti, de 
quo decem octo libras septem solidos barchinonenses restant ad 
solvendum, ut habet in processu inde habito, super istis non possi-
mus obstante nostro recessu quem brevi in tempore facere volumus 
a dicta civitate intendere seu vacare, vobis ea ducimus comitenda, 
mandamus vobis quatenus, resumpto dicto processu in puncto quo 
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est et vocatis evocandis, in premissis breviter, simpliciter et de plano, 
absque strepitu et figura iudicii, sine littes et scriptis solemnibus, 
sola facti veritate atenta, procedatis, prout in factis salariorum est 
fieri consuetum, faciatis et decernatis quod pro iusticia vobis vide-
bitur faciendum super hiis vobisb cum incidentibus, dependentis, 
emergentis et connexis vices nostras plenarie comitentes, iniungentes 
nichilominus de certa sciencia et expresse vicario Barchinone et 
Vallensis eiusque locumtenenti, sub pena quingentorum florenorum 
Aragonie, ut quicquid vos duxeritis consulende exequatur ilico sine 
mora, excepcionibus quibusvis et maliciis postpositis et reiectis.

Data Barchinone, XIXª die septembris, anno a Nativitate Do-
mini Mº CCCº XCº VIIº. Matias, vicecancellarius.

Petrus Strany, ex provisione facta per vicecancellarium.
Probata.

 a. Segueixen dues lletres ratllades.  b. vobis, afegit a la interlínia.

110

1400, maig, 25. Barcelona
Martí l’Humà, atenent la súplica de Pere sa Illa, prior del monestir 

de Sant Pau del Camp, que temia que les rendes, els censos, els 
agrers, les parts de les collites, i altres drets i emoluments del 
monestir es perdessin o es cometessin fraus, el sobirà mana al 
veguer de Barcelona i del Vallès i a tots els altres oficials reials 
que, quan se’ls digui, mitjançant un pregó i sota pena de 200 
florins d’or d’Aragó, obliguin tots aquells que son compresos 
dintre la seva jurisdicció que, en el termini d’un mes a partir 
del pregó, declarin per jurament davant de notari, o d’aquells 
qui siguin designats pel prior, tot allò que tenen pel monestir, 
dipositant en poder del notari tots els títols i documents que 
posseeixin, a fi de poder fer el capbreu. Els qui no obeeixin 
han de ser obligats a capbrevar amb imposició de penes. El 
rei autoritza els notaris perquè, si són requerits, redactin es-
criptures per a la conservació dels drets, rendes i emoluments 
del monestir, per tal que se’n conservi memòria.

 ACA, C, reg. 2130, fol. 93r-v.

Martinus, et cetera, dilectis et fidelibus vicario Barchinone et 
Vallense, aliisque universis et singulis officialibus nostris ad quem 
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seu quos presentes pervenerint et pertineant infrascripta, salutem 
et dileccionem.

Pro parte fratris Petri ça Ylla, prioris monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, fuit nobis humiliter supplicatum quod cum 
ipse prior, ne redditus, census, agrarius partes expletorum et alia 
iura et emolumenta dicti monasterii amitti valeant seu per aliquos 
defraudari, intendat capibreviare, eadem licenciam capibreviandi 
ipsos redditus, census, agraria partes expletorum et alia iura et 
emolumenta ei concedere, de solita clemencia dignaremur, nos, 
igitur, supplicacione predictaa benigne suscepta, ipsi fratri Petro, 
priori predicto, capibreviandi, ut est moris, redditus, census, 
agraria, partes expletorum et alia etiam universa et singula iura 
monasterii predicti licenciam huiusmodi concedentes, vobis et 
singulis vestrum dicimus et mandamus, de certa sciencia et ex-
presse quatenus, cum inde fueritis requisiti, iniungatis sub pena 
ducentorum florenorum auri de Aragonia, etiam voce preconia, si 
opus fuerit, omnibus et singulis infra vestram iurisdiccionem de-
gentibus quod, infra unum mensem a preconitzacione // [fol. 93v] 
fienda in antea sequentem denuncient, medio iuramento et alias, 
ut moris est, in posse notarii seu illorum quos dictus prior vel 
alii eius loco duxerint ordinandos, omnia et singula que tenerent 
pro dicto monasterio titulos et instrumenta quemcumque que inde 
habent, in posse dicti notarii realiter deponendo, adeo, ut dictus 
priorb capibrevium inde facere valeat sicut decet. Et si qui forte 
istud facere minus debite contradicent, illis, ad id per penarum 
imposiciones et earum exaccione et etiam alias fortiter compellatis, 
prout per iusticiam repererit faciendum. Nos, enim, super predictis 
omnibus et singulis et dependentibus seu emergentibus ex eis de 
vobis et vestrum singulis vices nostras plenarie comittentes, quibus-
vis notariis iniungimus, cum presente, quatenus cum inde fuerint 
requisiti, pro conservacione iurium, reddituum et emolumentorum 
dicti monasterii capibrevium iuratum et alias autenticam fidem 
habentem de predictis faciant scripturas ut inde succesoribus suis 
temporibus memoria habeatur.

Data Barchinone, XXVª die madii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº. Matias, vicecancellarius.

Narcissus Castelli, ex provisione facta per vicecancellarium.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli de Campo.
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a. predicta, afegit a la interlínia.  b. Segueix una paraula il·legible, ratllada.

111

1402, novembre, 4. València
Martí I l’Humà posa en mans de Bernat de Gualbes, ciutadà de 

Barcelona i doctor en dret civil i canònic, el litigi existent entre 
les monges penitents (o filles penedides de Santa Magdalena), de 
la ciutat de Barcelona, d’una banda, i el prior [fra Pere sa Illa] 
i els monjos del monestir de Sant Pau del Camp, de l’altra, a 
causa de l’herència de Narcís Desprats, mercader de Barcelona.

 ACA, C, Cartes Reials de Martí l’Humà, caixa 5, núm. 510
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 672.

Martinus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardi-
nie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fideli 
suo Bernardo de Gualbis, utriusque iuris doctori, civi Barchinone, 
salutem et graciam.

Causam seu questionem que ducitur seu duci speratur inter 
moniales seu monasterium Penitenciarum civitatis Barchinone, ex 
parte una, et priorem ac monacos monasterii Sancti Pauli dicte 
civitatis, ex altera, racione hereditatis Narcissi de Pratis, quondam, 
mercatoris Barchinone, vobis harum serie ducimus comittenda, 
mandantes vobis quatenus, vocatis et auditis omnibus quorum 
intersit in dicta causa, procedatis eamque decidatis et fine debito 
terminetis, prout de iure et racione repereritis fore fiendum, proce-
dendo hinc breviter, simpliciter, sumarie et de plano, sine strepitu 
et figura iudicii, sola facti veritate attenta, maliciis et diffugiis 
omnibus retroiectis. Nos, enim, vos in et super predictis omnibus 
et singulis cun inde dependentibus, emergentibus et connexis, co-
mittimus vices nostras plenarie cum presenti.

Data Valencie, quarta die novembris, anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo secundo.

Matias vicecancellarius.
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112

1404, octubre, 31. Tarragona
Martí l’Humà mana a Bonanat Pere, doctor en lleis, auditor de la 

cúria reial i ciutadà de Barcelona, que resolgui el litigi existent 
entre Arnau Portilgues, monjo de Sant Pau del Camp, d’una 
banda, i el prior de Montserrat, de l’altra, i mana als oficials 
reials que executin allò que el jurista ordeni sense posar-hi 
cap impediment.

 ACA, C, reg. 2146, fol. 100v.

Martinus, et cetera, fideli nostro Bonanato Petri, legum doctori, 
auditori curie nostre, civi Barchinone, salutem et graciam.

Causam seu questionem que in nostri audiencia vertitur inter 
religiosum fratrem Arnaldum Portilgues, monachum Sancti Pauli de 
Campo Barchinone, agentem parte ex una, et reverendum priorem 
Montisserrati, defendentem ex altera, racionibus in processu inde 
actitato contentis, vobis cuique iam verborum causam comisimus, 
ducimus harum serie comitendam, mandantes vobis quatenus de 
causa predicta cognoscatis eamque decidatis et fine debito terminetis, 
procedendo in hiis breviter, simpliciter, summarie et de plano, sine 
strepitu et figura iudicii, sola facti veritatis attenta, maliciis omnibus 
proculpulsis, prout de iure et racione fuerit faciendum. Quare, nos 
vobis in et super hiis, una cum dependentibus seu emergentibus 
ex eisdem ac eis adherentibus et connexis vices nostras plenarie 
comittimus cum presenti, per quam mandamus quibusvis officiali-
bus nostris ad quos spectet quomodo inde per vos pronunciatum et 
mandatum seu etiam declaratum fuerit super predictis exequcionem 
debitam adimpleant si de quotiens per vos ei iniunctum fuerit seu 
etiam intimatum, omne obstaculo quiescente.

Data Terrachone, ultimo die octobris, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº quarto.

Bernadus Michael.
Bernardus Çaplana, ex provisione facta per cancellariam re-

gentem.
(Al marge superior, encapçalant el document) Arnaldi Portil-

gues.
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113

1408, juny, 8. Barcelona
Atenent la petició de fra Joan Satrilla, prior del monestir de Sant 

Pau del Camp, i dels altres oficials i beneficiats d’aquest mo-
nestir, el rei Martí mana al veguer de Barcelona i del Vallès i 
a tots altres oficials reials, o als seus lloctinents, que, atès que 
ha donat llicència al prior, oficials i beneficiats de Sant Pau 
per a capbrevar els censos, rendes, agrers i parts de les collites 
per tal que no es perdin ni es cometin fraus que, quan els 
esmentats veguer i oficials reials siguin requerits pel prior, sota 
pena del pagament de 500 florins d’or, facin pregonar, segons 
costum, que en el termini d’un mes tots aquells que siguin 
compresos dintre de les seves respectives jurisdiccions presentin 
davant del notari, o d’aquells que siguin designats pel prior, 
tots els instruments o títols que demostrin les seves tinences. 
Els qui no compleixin han de ser durament obligats a fer-ho 
amb les penes corresponents. A fi d’assegurar el manteniment 
dels drets, rendes i emoluments del monestir, el rei dóna poder 
als notaris perquè, si se’ls ho demana, redactin un capbreu o 
altres escriptures que permetin que se’n conservi memòria en 
el futur.

 ACA, C, reg. 2156, fols. 129v-130r.

Martinus, Dei gracia, rex Aragonum, et cetera, dilectis et fidelibus 
vicario Barchinone et Vallensis, aliisque universis et singulis officia-
libus nostris ad quem seu quos presentes pervenerint et pertineant 
infrascripta vel eorum locatenentibus, salutem et dileccionem.

Pro parte religiosi et dilecti nostri fratris Johannis ça Trilla, 
prioris monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, necnon 
officialium et beneficiatorum ipsius monasterii fuit nobis humiliter 
supplicatum quod cum ipsi prior, officiales et beneficiati, ne redditus, 
census, agraria, partes expletorum et alia iura et emolumenta dicti 
monasterii officialium ac beneficiatorum prefatorum amiti valeant 
seu per aliquos defraudari intendat capibreviare eadem licenciam 
capibreviandi ipsos redditus, census, agraria, partes expletorum et 
alia iura et emolumenta ei concedere de solita clemencia dignare-
mur, nos igitur, supplicacione predicta benigne suscepta, ipsi fratri 
Johanni, priori predicto, necnon officialibus et beneficiatorum pre-
dictis et eorum quibuslibet capibreviandi, ut est moris, redditus, 
census, agraria, partes expletorum et alia etiam universa et singula 
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iura monasterii predicti officialium et beneficiatorum predictorum 
licenciam huius serie concedentes, vobis et singulis vestrum dicimus 
et mandamus, de certa sciencia et expresse quatenus, cum inde 
fueritis requisiti immo rogatus, sub pena quingentorum florenorum 
auri de Aragonia, etiam voce preconia, si opus fuerit, omnibus et 
singulis infra vestram iurisdiccionem degentibus quod infra unum 
mensem a preconitzacionea fienda in antea secuturum, denuncient, 
medio iuramento et // [fol. 130r] alias, ut moris est, in posse notarii 
seu illorum quos dicti prior, officiales et beneficiati seu alii eorum 
loco duxerint ordinandos, omnia et singula que teneant pro dictis 
priore officialibus et beneficiatis titulos et instrumenta quecumque 
que inde habent in posse dicti notarii realiter deponendo adeo ut 
dicti prior, officiales et beneficiati capibrevium inde facere valeant 
sicut decet. Et si qui forte illud facere minus debite contradicent, 
necligent seu etiam non curabit, illos ad id per penarum imposiciones 
et earum exacciones et etiam alias fortiter compellatis, prout per 
iusticiam reppereritis faciendum. Nos enim super predictis omnibus 
et singulis et dependentibus seu emergentibus ex eisdem vobis et 
vestrum singulis vices nostras plenarie competentis quibusvis nota-
riis iniungimus, cum presenti, quatenus cum fuerint requisiti pro 
conservacione iurium reddituum et emolumentorum dictorum mo-
nasterii, prioris, officialium et beneficiatorum capibrevium iuratum 
et aliam autentica fidem habente de predictis faciant scripturam ut 
inde successivis temporibus memoria habeatur.

Data Barchinone, sub nostro sigillo, VIIIª die mensis iunii, 
anno a Nativitate Domini Mº CCCCº VIIIº. Sperendeus.

Salvator de Podio, mandato regio facto per thesaurarium.
(Al marge superior, encaçalant el document) Prioris monaste-

rii Sancti Pauli de Campo Barchinone et aliorum beneficiatorum 
dicti monasterii.

a. Segueix sentacione, ratllat.

114

1408, novembre, 10. Barcelona
Amb relació a les provisions de càrrecs monàstics pel Sant Pare, el 

rei Martí l’Humà suplica al pontífex [Benet XIII] que vulgui 
designar fra Miquel de Rajadell, baró honrat, prepòsit major del 
monestir de Sant Cugat del Vallès, com a prior del monestir de 
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Sant Pau del Camp, en atenció als seus mèrits i pels serveis 
prestats al rei pels pares i amics del frare.

 ACA, C, reg. 2183, fol. 135v.

Beatissime Pater.
Cum propter mutacionis sive novas provisiones que per Vestre 

Sanctitatis clemenciam in brevi fieri, dante Domino, speramus, oc-
casione obitus prioris monasterii de Montisserrato noviter vitafuncti, 
speratur vaccare prioratum monasterii Sancti Pauli, ordinis Sancti 
Benedicti, civitatis Barchinone, Sanctitate Vestre, quo humilius pos-
sumus, supplicamus quatenus de dicto prioratu dignemini mediater 
providere religioso et dilecto nostro fratri Micheli de Raiadell, pre-
posito maiori monasterii Sanctia Cucuphatis Vallensis, viro quidem 
provido et honesto et qui dictum prioratum laudabiliter reget et 
diriget et ipsisus iura provide et utiliter conservabit et cui, propter 
eius merita ac servicia multorum eius parentum et amicorum nobis 
laudabiliter prestita et impensa cernimus racionabiliter nos teneri. 
Hoc enim, Beatissime Pater, habebimus in donum gracie singularis 
et, proinde, referemus, Vestre Beatitudini, quam votive conservet 
Altissimus dignas laudes.

Data Barchinone, sub nostro sigillo secreto, decima die novem-
bris, anno a Nativitate Domini Mº CCCCº VIIIº. Rex Martinus.

Eius humilis et devotus filius Martinus, rex Aragonum.
Dirigitur Summo Pontifici
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Pro Michele de 

Raiadell.
a. Segueix Cucufatis, ratllat.

115

1409, març, 22. Barcelona
Atenent la súplica de Pau Vilardell, persona pobra, el rei Martí l’Humà 

mana a Jaume Logaia, jurisperit de Barcelona, que malgrat 
haver-se exhaurit el temps d’instància de la causa entre Pau 
Vilardell i el prior i prepòsit de Sant Pau del Camp, la qual és 
sota el seu examen, que torni a instaurar el temps de la causa 
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i que faci justícia, fixant, però, un termini en el qual les parts 
pledejants puguin presentar les seves al·legacions, ultra les que 
ja havien presentat abans.

 ACA, C, reg. 1160, fols. 73v-74r.

Martinus, et cetera, fideli nostro Jacobo Logaya, iurisperito 
civitatis Barchinone, salutem et graciam.

Pro parte Pauli de Vilardello, pauperis et miserabilis persone, 
fuit coram nobis humiliter supplicatum quod cum instancia cause 
que ducta fuita sub vestri examine inter ipsum Paulum,b ex parte una 
agentem, et priorem ac prepositum Sancti Pauli de Campo, ordinis 
Sancti Benedicti, civitatis Barchinone, ex parte altera, deffendentes, 
causis et racionibus in procesu inde actitato contentis per lapsum 
temporis sit sopita, dignaremur tempus sive instanciam dicte cause, 
de nostra solita clemencie instaurare, nosque, huiusmodi supplicacione 
admissa benigne, tempus instancia dicte cause de plenitudine nostre 
regie dignitatis instauramus, mandantes vobis quatenus dicto lapsu 
temporis non obstante, faciatis in et super causa iamdicta, vocatis 
partibus // [fol. 74r] iusticiam expeditam, prout de iure et racione 
inveneritis faciendum, procedendo breviter, simpliciter, sumarie et 
de plano, sine strepitu et figura iudicii, scriptis solemnis, sola facti 
veritate attenta, maliciis postpositis quibuscumque, proviso tamen 
per vos quod certus et peremptoris terminus uterque partium pre-
figatur ad dicendum, proponendum et allegandum et probandum 
quodquod decire, proponere, allegare et probare voluerunt ultra iam 
facta dicta proposita, allegata et approbata in predictis.

Data Barchinone, XXIIª die marcii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCC nono. Bernardus Michael.

Bernardus de Tresserris, ex provisione facta per Bernardum 
Michael, regentem cancellariam.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Pauli de Vilar-

dell.

a. ducta fuit, corregit sobre duci capta i fuit repetit.  b. Segueix Paulinus, 
ratllat.
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116

1409, març, 29. Barcelona
El rei Martí demana al papa [Benet XIII] que la dignitat d’abat 

de Santa Maria d’Amer, de la diòcesi de Girona, o la de 
prior de Sant Pau del Camp, de la diòcesi de Barcelona, 
que quedaran vacants properament, per promoció dels qui les 
ocupen, o qualsevol altra abadia o priorat siguin concedits a 
Berenguer de Perernau, monjo i precentor del monestir de Santa 
Maria de Ripoll, de qui el rei ha rebut diversos serveis.

 ACA, C, reg. 2188, fol. 26v.

Beatissime Pater.
Inducti laudabilibus meritis fratris Berengarii de Perarnau, mo-

nachi et precentoris monasterii beate Marie Rivipullensis, servitoris 
nostri devoti, cui propter plura grata servicia per eum nobis impensa 
non parum afficimur, Beatitutidini Vestre humiliter supplicamus qua-
tenus nostri consideracione honoris de abbatia monasterii d’Amer, 
diocesis gerundensis vel de prioratu monasterii beati Pauli Barchinone 
quamprimo per promocionem possidentium vel assensione aliarum 
dignitatum ipsas vacare contigerit vel de aliqua consimili abbatia 
seu prioratu aut aliquo alio beneficio pingui ordinis beati Benedicti 
quam primo vacanti dignetur eidem fratri Berengario antedicto pro-
videre, hoc profecto, Beatissime Pater, nobis qui hoc multum cordi 
habenti gratum onore et Vestreque Beatitudine, quam in longevum 
conservet Altissimus digna referemus impendia gratiarum.

Data Barchinone, sub bnostro sigillo secreto, XXVIIIIª die 
marcii, anno a Nativiate Domini Mº CCCCº nono. Rex Martinus.

Dirigitur domino Pape.
Dominus rex mandavit mihi Bernardus Medici.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Fratris Berengarii 

de Perarnau.

117

1409, març, 29. Barcelona
El rei Martí demana a l’arquebisbe de Tarragona [Pere Sagarriga] 

que influeixi davant del Sant Pare [Benet XIII] a fi que Be-
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renguer de Perernau, monjo i cabiscol del monestir de Ripoll, 
sigui designat abat del monestir de Santa Maria d’Amer, de la 
diòcesi de Girona, o prior de Sant Pau del Camp, de la diòce-
si de Barcelona, ja que aquests càrrecs quedaran vacants per 
promoció dels seus titulars. El rei manifesta haver rebut molts 
serveis de Berenguer de Perernau. La mateixa carta és enviada 
a l’abat de Sant Joan de la Penya, a Francesc d’Aranda i a 
Simó Miró, ambaixadors del rei a la cort papal.

 ACA, C, reg. 2188, fol. 26v.

Lo rey.
Reverenda pare en Christ. Nós escrivim al Sant Pare suppli-

cant a la sua Sanctetat que quantquequant la abadia del mones-
tir d’Amer o lo priorat de Sant Pau de Barchinona vacasen per 
promoció d’aquells quib huy les posseexen o quantquequant alcun 
bon benefici del orde de Sant Benet primeramentc vacara, ne vulla 
provehir, per honor nostra, a frare Berenguer de Perarnau, monge 
e cabíscol del monastir de Ripoll, singular servidor nostre e al qual 
havem gran affecció. Per que us pregam affectuosament que suppli-
quets al dit Sanct Pare, de part nostra, e·l tengats approp que·ns 
vulla complaure e condescendir a la nostra supplicació dessusdita, 
la qual molt havem acor. E farets nos-en fort agradable servey que 
molt vos grahirem.

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a XXIX dies 
de març, en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC IX. 
Rex Martinus.

Idem [Dominus rex mandavit mihi Bernardus Medici].
Dirigitur archiepiscopo Terrachone.
Similis littere fuerunt misse, sub eisdem signo data atque 

mandato personis sequentibus primo abbati Sancti Johannis de la 
Penya, Francisco d’Aranda, et Simoni Mironi, ambasciatori, verbis 
competentibus mutatis.

a. Reverend, corregit sobre venerabilis, ratllat.  b. Segueix vui, ratllat.  
c. primerament, afegit a la interlínia.
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118

1409, març, 30. Barcelona
El rei Martí demana al Sant Pare [Benet XIII] que fra Joan Satrilla, 

prior del monestir de Sant Pau del Camp, sigui promogut com 
a abat de Sant Cugat del Vallès, en cas que l’abat de Sant 
Cugat fos designat abat del monestir de Ripoll.

 ACA, C, reg. 2188, fol. 27r.

Beatissime pater.
Scripsimus beatitutine vestre, manu nostra propria, vicibus 

geminatis, supplicando humiliter ut fratri Johanni Ça Tria, priori 
monasterii Sancti Pauli Barchinone, casu quo promoveatur ad abba-
ciam monasterii Rivipullensis abbas monasterii Sancti Cucuphatis, 
dignetur de abbacia predicta misericorditer providere ut ante Sanc-
titatem Vestram non lateat affectus intrinsecus quem gerimus carta 
ista, eidem humiliter supplicamus pro dono petentes gracie singularis 
quatenus, casu adveniente, iamdicto provisionem eandem dignetur 
concedere ilico favorabiliter et benigne hoc profecto, Pater Sanctissime, 
gratum adveniet votis nostris ipsique sanctitate quem in longevum 
conservet Altissimus digna referemus impendia gratiarum.

Data Barchinone, sub nostro sigillo secreto, XXXª die marcii, 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº nono. Rex Martinus.

Dominus rex mandavit mihi Bernardus Medici. Probata.
Eius humilis et devoti filius Martinus, rex Aragonum.
Dirigitur domino Pape.

119

1409, març, 30. Barcelona
El rei Martí demana al cardenal de Montearagón [Juan Martínez 

de Murillo, abat del monestir de Montearagón] que insisteixi davant 
del Sant Pare [Benet XIII] —a qui ja ha escrit diverses vegades 
sobre aquest afer— que vulgui designar com abat de Ripoll al que 
llavors era abat de Sant Cugat i al prior de Sant Pau del Camp 
com a abat de Sant Cugat. El rei tem que el fet que el Papa no 
hagi accedit encara a aquesta petició seva és que, segons ha sabut, 
algunes persones han escrit a l’arquebisbe de Tarragona dient que 
la voluntat del monarca era que l’abat d’Amer fos destinat a Sant 
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Cugat, quan ell no hi vol altra persona que el prior de Sant Pau. 
Per encàrrec del rei, el cardenal de Montearagón ha de demanar al 
Pontífex que no faci cas d’aquestes cartes, ja que han estat escrites 
sense el seu coneixement. Aquesta mateixa carta, amb els canvis 
pertinents, és tramesa també al cardenal de Sant Jordi [Carlos de 
Urriés], a l’arquebisbe de Tarragona [Pere Sagarriga], a Lluís de 
Vallterra i a Francesc d’Aranda.
ACA, C, reg. 2188, fol. 27r.

Reverent pare en Christ e molt car amich.
Ja sab la vostra paternitat com nós tenim molt acor e havem 

diverses vegades scrit, axí de nostra pròpria mà com en altra ma-
nera, al Sanct Pare supplicant que li plagués a la Sua Sanctedat 
provehir al abat de Sanct Cugat de la abadia de Ripoll e al prior 
de Sanct Paul de Barchinona de la abadia de Sanct Cugat. E se-
gons que veem encara non ha res fet, de què·ns meravellam molt, e 
havem dubte que no sien causa de dilatar aquest fet alcunes letres 
que, segons que·ns és estat dit, són estades trameses per alcuns al 
archabisbe de Tarragona, sens nostra sabuda, contenents que nós 
hauriem plaer que a la dita abadia de Sanct Cugat fos provehit al 
abat de Mer, de què som fort meravellats que jamay no·n sabem 
res ne hauriem plaer que altre ne fos provehit sinó lo dit prior 
de Sanct Paul. Perquè us pregam que, ab subirana diligència, su-
ppliquets al dit Sanct Pare e·l tengats a prop instantment que li 
plàcia fer les provisions dessusdites, no contrastants les letres de 
què dessus és feta menció, en cas que a hoïda del dit Sanct Pare 
sien pervengudes, les quals, axí com dessús és dit, són estades fetes 
contra nostra voluntat e sabuda.

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a XXXª dies de 
març del any mil CCCC VIIII. Rex Martinus.

Idem [Dominus rex mandavit mihi Bernardus Medici].
Probata.
Dirigitur Cardinali Montearagone.
Similes fuerunt misse cardinali Sancti Georgii, archiepiscopo 

Terrachonensis, Ludovico de Vallterra et Francisco d’Aranda, verbis 
competenter mutatis.
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120

1412, febrer, 4. Barcelona
Atenent la petició de Joan Satrilla, prior del monestir de Sant Pau 

del Camp, de dur a terme una capbrevació, autenticada i ju-
rada, per tal de conservar els seus drets, Ferran I mana als 
veguers de Barcelona, del Vallès i de Vilafranca del Penedès i 
a tots altres oficials reials i als seus lloctinents que, quan el 
prior els ho demani, sota pena del pagament de 500 florins 
d’or, facin pregonar pels indrets acostumats, també sota una 
pena fixada segons el seu criteri, que tots aquells que tinguin 
cases, masos i altres possessions pels quals paguen al monestir 
censos, morabatins, rendes, delmes, agrers, etc., que dintre del 
termini fixat han de manifestar, sota jurament, tots els docu-
ments que acreditin les seves tinences, en presència del notari 
que el prior hagi designat.

 ACA, C, reg. 2361, fols. 178v-179r.

Fratri Johannis ça Trilla, prioris monasterii Sancti Pauli civi-
tatis Barchinone.

Ferdinandus et cetera, fidelibus vicariis Barchinone et Vallensis 
et Villefranche Penitensis et aliis officialibus nostris et locatenentibus 
eorumdem, ad quem seu quos presentes pervenerinta et subscripta 
pertinere quomodolibet dinoscantur, salutem et graciam.

Pro parte dilectorum nostrorum fratris Johannis ça Trilla, 
prioris acb aliis etiam conventus et officiorum monasterii beati Pau-
li, ordinis Sancti Benedicti, siti in civitate Barchinone, fuit nobis 
humiliter supplicatum quod cum ipsi supplicantes diversa alodia, 
census, morabatinos, decimas, agraria, redditus et alia plura iura 
intra vestras iurisdicciones habeant et percipere debeant eis et ip-
sorum beneficiis pertinentes et pertinencia velintque et appetant illi 
pro conservacione iurium eorumdem capibreviare ne distrahi seu 
alienari valeant in ipsorum preiudicium in futurum, dignaremur, 
ex solita nostre benignitatis clemencia, capibrevandi eis licenciam 
impertiri. Nosque dicte supplicacioni annuentes benigne, dicimus et 
mandamus vobis et cuilibet vestrum, de certa sciencia et expresse, 
sub pena quingentorum florenorum auri de bonis contrafacientis 
irremissibiliter habendorum // [fol. 179r], nostroque applicandorum 
erario quatenus, incontinenti, cum pro parte dictorum supplicantium 
vel alicuiusc eorumdem fueritis requisiti, voce preconis, faciatis per 
loca solita vestrarum iurisdiccionum publicari, cum imposicione 
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pene vestro arbitriod imponende quod quicumque tenentes et pos-
sidentes domos, mansos, possessiones, alodia et alia iura seu bona 
pro supplicantibus memoratis, coniunctim vel divisim, et facientes 
aut prestare debentes eisdem census, morabatinos, redditus, deci-
mas, agraria vel iura quecumque infra certume terminum per vos 
eis prefigendum denunciare, medio iuramento, fideliter habeant et 
teneant et utique deponere quevis instrumenta et alias scripturas pro 
predictis facientia et facientes in posse illius notarii quem preambuli 
supplicantis elegerint et vobis intra iurisdicciones vestras duxerint 
nominandos. Adeo quod de predictis omnibus et singulis possit 
fieri capibrevium autenticum et iuratum ad habendum memoria in 
futurum, prout in similibus est fieri assuetum.

Data Barchinoine, IIIIª die februarii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XIIIº.

De Gualbis, vicecancellarius.
Berengarius Spigoler, mandato regio facto per vicecancella-

rium.
Probata.
a. presentes pervenerint corregit sobre furunt presentata, ratllat.  b. Segueix 

aliis, ratllat.  c. alicuius, corregit sobre alterius.  d. vestro arbitrio repetit i 
ratllat.  e. Segueix tempus, ratllat.

121

1413, novembre, 20. Barcelona
L’infant Alfons (el qui seria més endavant Alfons el Magnànim) 

mana a Pere Trullols, llicenciat en lleis de la ciutat de Barce-
lona, que posi fi al litigi existent entre Joan Satrilla, prior del 
monestir de Sant Pau del Camp, d’una banda, i Jordi Esteve, 
veí de la mateixa ciutat, de l’altra, ja que, com que l’infant s’ha 
d’absentar de la ciutat de Barcelona, no vol que el plet quedi 
sense solució (vegeu també document núm. 136).

 ACA, C, reg. 2446, fol. 70v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 672.

Infans Alfonsus, serenissimi et cetera, fideli nostro Petro Truyols, 
licenciato in legibus civitatis Barchinone, salutem et graciam.

Causam seu questionem que ducitur coram vobis ut relatore 
seu comissario assignato iudice,a inter religiosum et dilectum nos-
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trum fratrem Johannem, priorem monasterii Sancti Pauli, situati in 
suburbio dicte civitatis, ex parte una, et Georgium Stephani, civitatis 
eiusdem, ex altera, racionibus contentis in processub propterea actitato 
vobis ne, propter festinum recessum quem a sepedicta civitate facere 
nos opportet indecisa remaneat, huius serie comittimus decidenda, 
mandantes vobis quatenus, vocatis partibus supradictis et aliis qui 
fuerint evocandi et eorum auditis racionibus ad plenum, necnon 
resumpto processu inde habito super iamdictis in eo puncto quo est, 
de dicta causa seu litigio cognoscatis et super ea faciatis iusticiam 
expeditam, procedendo breviter, simpliciter summarie et de plano, 
sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate attenta, maliciis et 
diffugiis omnibus proculpulsis, quem nos vobis comittimus vobis in et 
super premissis omnibus et singulis et dependentibus, emergentibus 
vel connexis eisdem vices nostras plenarie cum presenti.

Data Barchinone, sub nostro sigillo minori, XXª die novembris, 
anno a Nativitate Domini Mº CCCCºXIIIº.

Franciscus Ça Sala, regens cancellarie.
Anthonius de Fonte, ex provisione facta per regentem cance-

llarie. 
Probata.
Pro curia.
a. iudice, afegit a la interlínia.  b. Segueix inde, ratllat.

122

1416, juliol, 14. Barcelona
Alfons el Magnànim, atenent la petició del prior del monestir de 

Sant Pau del Camp de dur a terme una capbrevació, per tal 
d’assegurar la conservació dels béns i drets del priorat, de la 
sagristia, de la prepositura i de la precentoria del monestir, com 
també dels beneficis constituïts a la seva església, mana a tots 
els oficials reials i als seus lloctinents que, quan els ho indiqui 
el prior de Sant Pau, facin pregonar pels llocs acostumats que 
tots aquells que estiguin obligats a pagar al monestir censos, 
morabatins censuals, rendes, delmes, agrers, etc., dintre del ter-
mini que serà fixat, hagin de mostrar, mitjançant jurament, els 
documents que acrediten les seves tinences, en poder de Jaume 
de Vallfreda, notari públic de Barcelona, designat pel prior, per 
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a dur a terme la capbrevació. Els contraventors seran castigats 
amb penes monetàries o altres.

 ACA, C, reg. 2456, fol. 66r-v.

Priori monasterii Sancti Pauli territorii Barchinone.
Alfonsus et cetera, dilectis et fidelibus universis et singulis 

officialiis et subditis nostris vel dictorum officialium locatenentibus 
ad quem seu quos presentes pervenerint et pertineant infrascripta, 
salutem et dileccionem.

Cum religiosus et dilectus noster, prior monasterii Sancti 
Pauli territorii Barchinone capibreviare intendat et velit iura dicti 
prioratus et conventus dicti monasterii, sacristie, prepositure et 
precentorie ipsius monasterii necnon benefficiorum constructorum 
in ecclesia eiusdem monasterii et etiam officiorum, pro utilitate et 
conservacione reddituum et iurium dictorum prioratus, conventus, 
sacristie, prepositure, precentorie et beneficiorum et officiorum ne 
iura ipsa ocultari valeant seu alias deperire, omnes et singulos 
redditus, census, censualia, decimas, agraria, campos, vineas, terras, 
domos, possessiones ac lapidea, tallia et quevis alia iura universa 
dictorum prioratus, conventus, sacristie, prepositure, precentorie et 
benefficiorum et officiorum, ad supplicacionem ipsius prioris inde 
nobis factam,a vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus de 
certa sciencia et expresse quatenus, incontinenti, cum pro parte 
dicti prioris fueritis requisiti, per loca solita iurisdiccionum vobis 
comissarum, faciatis, voce preconia, publice nunciari ut omnesb et 
quelibet persona, cuiusvis legis, status aut condicionis existat, que 
census, morabatinos, redditus, decimas, censualia et agraria aut 
alios redditus et proventus, faciat aut prestet ac facere et prestare 
teneatur et debeat ipsis priori, conventui, sacristie, prepositure, pre-
centorie, beneficiis et officiis prelibatis illa et etiam campos, vineas, 
terras, domos et possessiones ac etiam tallia et alia bona et iura 
quecumque, directe vel indirecte aut alias quovismodo que pro pre-
dictis priore, conventu, sacristie, prepositura precentoria, beneficiis 
et officiis teneat, habeat et possideat, sub pena centum florenorum 
auri nostro erario applicanda infra certum tempus per vos eis ad 
hoc prefingendum, medio iuramento, nunciare et ostendere habeat, 
necnon exhibeat instrumenta illorum in posse Jacobi de Vallefrigida, 
notarii publici Barchinone, per ipsum priorem et conventum elec-
ti, adeo ut faciat capibrevia eorumdem, contrafacientes, si forsan 
aliqui fuerint ad premissa effectualiter adimplenda, per exaccionem 
peccunie // [fol. 66v] et alia remedia debite compellendo.
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Data Barchinone, sub nostro solito sigillo, cum nondum regia 
nostra sigilla fabricata existant,c XIIIIª die iulii, anno a Nativitate 
Domini MºCCCCºXVIº.

De Funes, vicecancellarium.
Anthonius Rigaudi, ex provisione facta per vicecancellarium 

quod fecit tradi in hac forma.
Probata.
a. Segueix vobis factam, ratllat.  b. Segueix una u, ratllada.  c. Segueix, 

quarta, ratllat.

123

1418, febrer, 20. Barcelona
Alfons el Magnànim ordena als veguers de Barcelona, Igualada, Vallès, 

Moià i Moianès i Vilafranca del Penedès i als altres oficials que 
correspongui, que ha autoritzat fra Bartomeu Rubí, prepòsit 
del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, a dur a 
terme una capbrevació per tal de conservar els drets de la seva 
prepositura; per tant, quan els ho demani, facin pregonar pels 
indrets acostumats que tots aquells que tinguin pel prepòsit 
cases, habitatges, vinyes, camps, horts, agrers, delmes i tots 
altres censos són obligats, sota la pena corresponent i dintre 
del termini fixat, a mostrar davant del notari els instruments 
que acreditin les seves tinences.

 ACA, C, reg. 2465, fol. 192r.

Licencia capibrevandi per priorem Sancti Pauli de Campo 
Barchinone.

Alfonsus et cetera, dilectis et fidelibus nostris vicariis Barchi-
none, Aqualate, Vallensis, Modiliani et Modilianensis et Villefranche 
Penitensis, ceterisquea officialibus nostris, presentibus et futuris, ad 
quos presentes pervenerint, et locatenentibus eorumdem, salutem 
et dileccionem.

Cum religiosus et dilectus noster frater Bartholomeus Rubi, 
prepositus monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone pro sue 
prepositure iuris conservacione et ne in futurum iura dicte prepo-
situreb deperiri valeant seu fraudari, velit capibrevari omnes et sin-
gulos redditus, exitus, proventus, decimas, partesque expletorum et 
alia universa et singula dicte prepositure iura, et, propterea, nostre 
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duxerit super hiis clemencie supplicandum ut ei providere debite 
super hiis, de nostri benignitate regia dignaremur, nos annuentes 
dicte supplicacioni benigne, vobis et cuilibet vestrum dicimus et 
districte precipiendo mandamus expresse et de certa sciencia, sub 
incursu nostre ire et indignacionis quatenus, cum pro parte dicti 
prepositi fueritis requisiti, faciant voce preconis per loca solitac pu-
blice proclamari quod omnes et singuli vestre iurisdiccioni sumissi, 
tenentes pro dicto preposito sive eius prepositura, domos, hospicia, 
vineas, campos, ortos, agraria, decimas et quoslibet alios census tam 
in quartus, quintus, denariis, bladis, oleis quam in cera et alteribus 
aliis preposito sive dicte prepositure illos prestantes teneantur et 
habeant sub certa pena et infra certum terminum vestro in dicta 
preconitzacione arbitrio prefigendum, in posse ilius notarii quem ad 
hoc ipse prepositus elegerit, hospicia domos, vineas, campos, ortos, 
agraria, decimas et quoslibet alios census predictos que et quos pro 
ipso preposito sive dicta prepositura et sub eisdem alodiis tenent 
et faciant seu prestent qualitercumque, teneantur capibrevare et 
recognoscere necnon instrumenta antiqua dicto notario ostendere et 
alia facere ad que teneantur, prout in similibus estd fieri consuetum, 
penas in dicta preconitzacione contentas exigendo a contrafacientibus 
et eos iuris remediis ad hoc compellendo.

Data Barchinone, XXª die febroarii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XVIIIIº.

De Funes, vicecancellarius.
Berengarius Spigoler, mandato regio facto per vicecancellarium 

et fecit tradi eidem et de hac forma.
Probata.
a. Segueix aliis, ratllat.  b. iuris conservaciones et ne in futurum iura dicte 

prepositure, afegit a la interlínia.  c. Segueix pro, ratllat.  d. est corregit sobre sit.

124

1419, març, 28. Barcelona
Alfons el Magnànim mana a tots els oficials reials als quals pertoqui, 

segons les seves respectives jurisdiccions, que interroguin els 
testimonis que els enviï el prepòsit de Sant Pau del Camp sobre 
una querella relativa a la Pau i Treva, i que les declaracions 
d’aquests testimonis siguin examinades juntament amb l’escrivà 
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reial Bernat Canet. Després, aquestes declaracions, tancades i 
segellades, han de ser trameses al rei.

 ACA, C, reg. 2642, fol. 116r. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
pp. 672-673.

Alfonsus et cetera, dilectis et fidelibus universis et singulis offi-
cialibus, tam nostris quam aliis ubilibet iurisdiccionem exercentibus 
et constitutis, ad quos presentes pervenerint et pertineant infrascripta 
vel eorum locatenentibus, salutem et dileccionem.

Cum super quibusdam querela Pacis et Treuge et articulis in 
nostri audiencia per dilectum nostrum prepositum Sancti Pauli de 
Campo Barchinone oblatis, dictus prepositus pro sua intencione 
fundando intendat producere et offerre aliquos testes intra iurisdic-
ciones vobis comissas degentes, vobis dicimus et mandamus, de certa 
sciencia et expresse, quatenus omnes testes quos pars dicti prepositi 
vobis duxerit nominandos medio iuramento per testes eosdem in 
posse vestro prestando super contentis in dictis querela et articulis 
quorum copiam vobis mittimus clausam et nostro sigillo minori 
sigillatam, interrogetis et, omni mora cessante, diligenter examinetis, 
una cum fideli scriptore nostro Bernardo Caneti seu eius substituto 
quem ad deposiciones et dicta testium predictorum describenda ex 
certis causis animum nostrum moventibus duximus deputandum, 
indagando super eisdem iuxta negocii qualitatem diligentissime veri-
tatem postquam autem testes examinaveritis supradictos illorum dicta 
seu deposiciones nobis clausas et sigillatas, ac fidem ferentes una 
cum presenti taliter quod fides indubia valeat adhiberi per dictum 
notarium seu eius substitutum ad nos seu nostrum vices remittatis, 
certificantes nos quantum dictis testibus et eoruma deposicionibus 
fides fuerit adhibenda.

Data Barchinone, XXVIIIª die marcii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XVIIIIº. De Funes vicecancellarius.

Petrus Arnaldus Borelli, ex provisione facta per vicecancellarium 
tradita iam signata. Probata. 

(Al marge superior, encapçalant el document) Pro monasterio 
Sancti Pauli de Campo Barchinone.

a. Segueix dicta, ratllat.
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1419, octubre, 3. Monestir de Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim recorda al Sant Pare [Martí V] que, quan es 

va produir el traspàs de l’abat del monestir de Sant Cugat del 
Vallès [Bernat Estruch], ja li havia demanat que el càrrec d’abat 
fos concedit a fra Joan Satrilla, prior de Sant Pau del Camp, 
i que aquest priorat fos ocupat per fra Galceran Carbó, que 
llavors era al capdavant de la pabordia del Penedès de Sant 
Cugat. Com que la comunitat del monestir de Sant Cugat ja 
havia elegit com a abat fra Joan Satrilla, el rei demana al 
pontífex que, seguint el decret editat per ell mateix en el concili 
de Constança, vulgui confirmar aquesta designació i també la 
de fra Galceran com a prior de Sant Pau.

 ACA, C, reg. 2667, fol. 103v. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 673.

Pater Sanctissime.
Abbacia monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis, ordinis Sancti 

Benedicti, barchinonensis diocesis, per obitum ultimi possidentis ean-
dem vaccante, recolimus pridem Vestre suplicasse literaliter Sanctitate 
uta illa de abbacia iamdicta religioso et dilecto nostro fratri Johanni 
ça Trilla, Sancti Pauli Barchinone priori, ordinis precitati, et fratri 
Galcerando Carbo preposito Penitensis in monasterio supradicto 
de prioratu eodem providere mediater dignetur. Cum, autem, Pater 
Clementissime, nunc dicti monasterii conventus simpliciter elegerit 
in abbatem illius fratrem Johannem predictum, nosque, affectum 
quem circa huiusmodi negocium gerimus pandentes precambuli 
super eidem quo humiliusb possumus, supplicamus quatenus intui-
tu nostri qui hec dictis respectibus multum cordi tenemus affixa, 
remotis omnibus impedimentis quorumvis supplicantium vel im-
petrantium servataque forma decreti a Vestra Beatitudine editi ac 
amotis necminus quibusvis laboribus et expensis qui causa vexandi 
possent exinde subsequi quiquod sic fieretd contra nostros naturales 
nobise maximum afferent gravamem et maxime adversus electum 
pretactum dicto priori eleccionem iamdictam, Beatitudine predicta 
confirmare dicto viro fratri Galcerando de prioratu eodem providere 
mediater et infallibiliterf condignetur. Istud, etenim, Pater clementis-
sime, nobis occurret gratissimum pro quo dignas laudes et gratias 
referamus persone vestre almifice quam Ecclesie sue sancte regimini 
conservare dignetur prospere ac longeve Deitas [...].g
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Data in Monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis, sub nostro 
sigillo secreto, die IIIª octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 
XVIIIIº. Rex Alfonsus.

Dominus qui ea signaverat prius mandavit michi Petrum 
Companya.

a. Segueix de, ratllat.  b. Segueix possimus, ratllat.  c. Segueix fuer, ratllat.  
d. Segueix una p, ratllada.  e. Segueix maxime a, ratllat.  f. Segueix cog, ratllat.  
g. Il·legible.

126

1419, octubre, 3. Monestir de Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim demana a Miquel de Navés [conseller reial, 

doctor en dret civil i canònic i procurador a la cort papal] que 
obtingui que el Sant Pare [Martí V] accedeixi a concedir allò 
que li demana a la carta anterior: que fra Joan Satrilla, prior 
de Sant Pau del Camp, sigui abat de Sant Cugat i que fra 
Galzeran Carbó, paborde (prepòsit del Penedès de Sant Cugat), 
sigui prior de Sant Pau.

 ACA, C, reg. 2667, fols. 103v-104r. 
 Regesta J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 673.

Rex Aragonum et Sicilie.
Cum nos domino Summo Pontifice in favorem tam fratris 

Johannis ça Trilla, prioris Sancti // [fol. 104r] Pauli Barchinone pro 
abbacia Sancti Cucuphatis Vallensis per obitum suia possidentis ultimi, 
nunc vaccante, quam fratris Galcerandi Carbo, prepositi Penitensis in 
monasterio previo,b pro dicto prioratu scribamus per aliam litteram 
cuius copiam cernitis hic sepultam. Cum igitur contenta in copia 
supradicta tantum cordi teneamus affixa quod amplius nequiremus 
vos rogamus vobisque dicimus et mandamus quatenus litteram 
supradictam dicto domino Summo Pontifici presentetis et super 
contentis in ea apud ipsum taliter laboretis quod vestris diligencia 
et labori nos de eis votivum et breve nanciscamur efectum. Ex his 
etenim nobis quamplurimum servietis.

Data in monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis, sub nostro 
sigillo secreto, die IIIª octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 
XVIIIIº. Rex Alfonsus.
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Idem [Dominus qui eam signaverat, prius mandavit michi 
Petro Companya].

Dirigitur domini Michaeli de Navers utriusque iuris doctori, 
consiliarium regis ac domino Summo Pontifici referendario.

a. Segueix ultimi, ratllat.  b. Segueix una q, ratllada.
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1419, octubre, 4. Monestir de Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim fa avinent al Sant Pare [Martí V] que la pabordia 

del Penedès del monestir de Sant Cugat —que administra fra 
Galceran Carbó— quedarà vacant a causa del trasllat d’aquest 
a Sant Pau del Camp, on hom espera que li serà confirmat el 
benefici de prior, ja que el prior de Sant Pau —fra Joan Satri-
lla— ja havia estat elegit per la comunitat de monjos abat de 
Sant Cugat del Vallès. Davant d’això, el rei suplica al pontífex 
que l’esmentada pabordia o bé algun altre benefici es concedeixi 
a fra Francesc Savila, monjo de Sant Cugat, servidor reial i 
persona honesta.

 ACA, C, reg. 2667, fol. 104r. 
 Regesta J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 673-674.

Pater Sanctissime. 
Cum prepositura Penitensis quam de presenti obtinet in monas-

terio Sancti Cucuphatis Vallensis, ordinis Sancti Benedicti, barchino-
nensis diocesis, frater Galcerandus Carbo per transportacionem de 
eo in prioratum Sancti Pauli civitatis Barchinone, ordinis predicti,a 
fienda, attento quod frater Johannes ça Trilla dicti prioratus prior 
in abbatem dicti monasterii Sancti Cucuphatis per conventum illius 
electus est vacare speretur, nosque, preposituram eamdem per fratrem 
Franciscum ça Vila, dicti monasterii monacum, nostrum servitorem, 
cuius vita honestate religiosa et aliis virtutibus comendandis in 
eumque divine concurrentibus munere preattentis obtinere deinde 
affectemus Beatitudine Vestre humiliter supplicamus quatenus intui-
tu nostro eidem fratri Francisco de prepositura iamdicta casu quo 
frater Galcerandus predictus prioratu obtineat supradictum debet 
de alio benefficio dicti ordinis, racione predicta, in hiis cismarinis 
partibus quomodolibet vacaturo providere condignetur. Hoc enim, 
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Pater clementissime, gratum immo gratissimum votis nostris adveniet 
et proinde refferemusb gratiarum acciones persone vestre almiffice 
quam Ecclesie sue sancte regimini conservare dignetur longeve acc 
prospere filius alme matris.

Data in Monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis, sub nostro 
sigillo secreto, died quarta octobris, anno a Nativitate Domini mi-
llesimo CCCCº XVIIIIº. Rex Alfonsus.

Dominus rex mandavit michi Petro Companyon.
Probata.
Rex Aragonum et Sicilie.
a. ordinis predicti, afegit a la interlínia.  b. referemus, afegit a la interlínia.  

c. Segueix pp, ratllat.  d. Segueix octobris, ratllat.
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1419, octubre, 4. Monestir de Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim escriu a Miquel de Navés, procurador del rei 

a la cort papal, tot demanant-li que presenti la carta a la 
qual es refereix el document anterior (vegeu també document 
núm. 127) al Sant Pare i que faci tot el que pugui per tal 
d’obtenir allò que s’hi demana.

 ACA, C, reg. 2667, fol. 104r.

Cum nos domino Summo Pontifici scribamus per aliam litte-
ram cuius copia cernitis hic sepultam. Cum igitur contenta in copia 
supradicta respectibus cunctis in illa tantum cordi teneamus affixa 
quod amplius nequiremus, vos rogamus vobisque dicimus et manda-
mus quatenus litteram supradictam dicto domino Summo Pontifici 
presentetis et super contentis in ea apud ipsum taliter laboretis quod 
vestris diligencia et labore nos de eis votivi et breve nanciscamur 
effectum. Ex hiis etenim, nobisa quam plurimum servietis.

Data in Monasterio Sancti Cucuphatis Vallense, sub nostro 
sigillo secreto, die IIII octobris, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCC XVIIII. Rex Alfonsus.

Dominus rex mandavit michi Petro Companya.
Probata.
Dirigitur Michaeli de Navers.
a. nobis, corregit sobre vobis.
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1419, novembre, 22. Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim reprotxa al bisbe de Città di Castello [Bernardo 

Bartolomeo, de l’orde de sant Benet], nunci de la seu apostòli-
ca, que hagi designat com a sagristà del monestir de Sant Pau 
del Camp un monjo de l’esmentat monestir, quan el càrrec de 
sagristà no és vacant. Li demana que revoqui aquesta provi-
sió i que, quan el càrrec sigui vacant, designi fra Pere Saiol, 
capellà del rei, a qui té en gran estima pels serveis que li ha 
prestat i pels seus mèrits.

 ACA, C, reg. 2670, fol. 94v.

Rex.
Venerabilis Pater in Christo.
Noviter intelleximus quod de sacristia monasterii Sancti Pauli 

civitatis Barchinone, ordinis Sancti Benedicti per vos cuidam mo-
nacho monasterii eiusdem extitit provisum que provisio, ex eo quia 
sacristia predicta nondum vacare dicitur non procedit, cumque nos, 
ob servicia grata per religiosum et dilectum capellanum nostrum 
fratrem Petrum Sayol, ordinis antedicti nobis iugiter prestita suis-
que meritis exposcentibus honori et promotioni eiusdem afficamur 
non modicum, cuique graciose primum benefficium competens 
quamprimo vaccaretur in regnibus et terris nostris eidem nosa 
obtulimus procurare, vos intime deprecamur quatenus nostri 
honoris contemplacione tam cum priore monasterii prelibati quam 
etiam illis viis et modis quibus vobis videbitur faciendum detis 
operam cum effectu quod revocata primitus provisione pretacta 
tamquam dissona racioni de dicta sacristia frater Petrus Sayol 
predictus dum eam vacare contigerit sit provisus, nobis exinde 
plurimum placitum vos novum facientes, quod provisio huiusmodi 
si fiatb ecclesie iamdicte erit utilis nobisque [....]c aducent summe 
grata tamquam regraciabimur vobis multum.

Data in monasterio Sancti Cucuphatis Vellensis, sub nostro 
sigillo secreto, XXIIª die novembris, anno a Nativitate Domini Mº 
CCCCº XXVIIIº. Rex Alfonsus.

Dominus rex mandavit michi Francisco Darinyo.
Probata.
Venerabili in Christo Patri,d miseracione divina episcopo Ci-

vitatis Castelle, Sedis apostolice nuncio.
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a. Segueix una paraula il·legible ratllada.  b. Segueix utilis, ratllat.  c. Il·le-
gible.  d. Segueix divine, ratllat.

130

1419, novembre, 28. Monestir de Sant Cugat del Vallès
Alfons el Magnànim demana al bisbe de Città di Castello [Bernardo 

Bartolomeo, de l’orde de sant Benet], nunci a la seu apostòlica, 
que fra Pere Saiol, de l’orde de sant Benet, i capellà reial, sigui 
designat com a sagristà del monestir de Sant Pau del Camp, 
quan aquest benefici quedi vacant, revocada la provisió que 
havia estat feta a un altre monjo del monestir.

 ACA, C, reg. 2670, fols. 117r-v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 674.

Rex.
Venerabilis Pater in Christo.
Recolimus his diebus scripsisse vos attente, rogantes quod ex eo 

quia religioso et dilecto capellano nostro fratri Petro Seyol, ordinis 
Sancti Benedicti, suis existentibusa meritis et serviciis gratuitis non 
parum afficimur cuique primum benefficium competens quam primo 
vaccaturum in regnis et terris nostris nos obtulerimus procuraretur 
conferri, revocata primitus quadam provisione que per vos dicitur 
esse facta de Sacristia monasterii Sancti Pauli civitatis Barchinone 
cuidam monacho monasterii eiusdem qui, eo quia obtinens sacris-
tiam eandem, ut asserebatur mortuus non fuerat locum [.... ....]b de 
eadem sacristia dum eam vaccare contigerit, fratri Petro provideretis 
predicto, super quo, ut audivimus, nullum facere curastis responsuri. 
Cumque provisionem huiusmodi noster deposcat affectum, iterum, 
paternitatem vestram precamur attente quatenus adveniente casu 
vaccacionis sacristie predictec // [fol. 117v] de eadem dicto fratri Petro 
provideat ut obtamus quod summe gratum nobis adveniet, adque 
regraciabimur vobis multum. Rescripturi nobis vestrum intemptum 
per latorem huiusmodi quem mittimus hac de causa.

Data in Monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis, sub nostro 
sigillo secreto, XXVIIIª die novembris, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XVIIIIº. Rex Alfonsus.

Venerabilis in Christo patri episcopo Civitatis Castelli, capellani 
et Sedis nuncio.
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Dominus rex mandavit michi Francisco Darinyo. Probata.
a. existentibus, corregit sobre facientibus, ratllat.  b. Il·legible.  c. predicte, 

repetit en el ms.

131

1420, gener, 18. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, s’adreça al pontífex 

[Martí V] tot recordant-li la tramesa de diverses cartes en les 
quals tant el seu espòs, el rei, com ella mateixa demanaven 
que fra Joan Satrilla, home de gran ciència, i llavors prior del 
monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, fos confirmat 
com a abat del monestir de Sant Cugat del Vallès i que el 
priorat de Sant Pau fos ocupat pel paborde del Penedès de Sant 
Cugat, fra Galceran Carbó. La reina insisteix en aquesta petició 
perquè havia estat assabentada que el Papa tenia la intenció 
de designar el bisbe de Città di Castello [Bernardo Bartolomeo, 
de l’orde de sant Benet] com a administrador de l’esmentada 
abadia, la qual cosa contrariava no tan sols els sobirans cata-
lanoaragonesos, sinó tot Catalunya, que mai no acceptaria que 
un estrany presidís el monestir a causa dels escàndols comesos 
en temps passats per prelats forans. Li demana que accedeixi 
a aquesta petició i que no escolti qualssevulla informacions 
contràries a fra Satrilla i a fra Carbó.

 ACA, C, reg. 3108, fol. 36r-v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 674.

Sanctissime ac beatissime Pater.
Licet multiplicate instancie non admisse rogantem offendat, 

nos tamen non desinimus addere preces, precibus et supplicacio-
nibus nostris [...]a pro subscriptis Beatitudinem frequentare solent 
enim aliquando emissi crebo sermonis fructum afferre dum audiens 
aut tedio precepto afficitur aut nova suscipiens emittenti gracio-
sius inclinatur, scripsimus enim Sanctitate Vestre diversis litteris 
super confirmacione per serenissimum dominum regem et nos 
diutius et sepius postulata de eleccione pridem canonice facta in 
persona religiosi et dilecti nostri fratris Johannis Sa Tria, prioris 
monasterii Sancti Pauli Barchinone in abbatem monasterii Sancti 
Cucuphatis Vallensis, ordinis Sancti Benedicti, ac de provisione 
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dicti prioratus fratri Galcerando Carbonis, preposito Penitensis 
in dicto monasterio, quorum exprimere mores expletare merita 
et signanter dicti fratris Johannis proffunditate sciencie prolixius 
recitare sanctius est tacere quam parum dicere, sed nondum su-
pplicationes nostre totiens repetitas audivimus aliquid operasse. 
Ymmo, ut percepimus, venerabilis episcopus Civitatis Castelli in 
administratorem abbacie iamdicte per Vestram Sanctitatem aliquibus 
informacionibus contrariis in sermonibus coram Vestre Sanctitate 
per malignos interpretes expositis et prelatis positus extitit et pro-
visus contra formam decretum per eandem Sanctitatem conditi ac 
voluntatem dicti domini regis atque nostre totiusque Cathalonie 
principatus qui ut iam alias Vestre Sanctitate scripsimus nullo-
modo permitteret extraneum admittere in presidentem monasterii 
prelibati, propter scandala que temporibus retroactis fuerunt per 
prelatos extranee nacionis in principatu eodem iam secuta et sic 
de cetero, Paternitati Vestre si plus alienis verbis quam propriis 
in tanta presertim affeccione compositis plus etiam vanitati quam 
veritati servo quam domino creditur opportebit singula haberi pro 
nichilo ni multorum et diversorum testifficacione formetur oratio 
dicti domini regis et nostra vestro dirigenda conspectui, ut sine 
dubio mereatur imposterum exaudiri illud autem pro certo teneat 
credatque firmiter Apostolice Sanctitatis Vestre integritas quod 
unquam verbo unquam litteris credencie nec expressis aliud circa 
huiusmodi materiam idem dominus rex et nos tenuimus in mente 
nec ore protulimus quem ipsius rei desideratus effectus // [fol. 
36v] et tociens repetitus debuerit ullomodo vel potuerit dilatari. 
Et ideo, supplicamus humiliter Sanctitati Vestre, quatenus nemini 
super isto per oppositum adhibendo credencia sed omnem procul 
et prorsus adversam instanciam repellendo dignemini confirma-
cionem et provisionem iamdictas, iuxta tenorem literarum etiam 
manu propria iamdicti domini regis, Vestre Sanctitati, super hiis 
directarum ac iuxta formam eiusdem decreti inanem deducere infa-
llabiliter et statim. Hec enim sunt vera veraciter vota dicti domini 
regis et nostra a quibus quamquam crebius et avidius frequentati 
quorumdam affectibus nulla tamen supplicatio nulla quidem oratio 
nos retraxit. Eructet igitur sancta Vox Apostolica bonum verbum 
quo sicut speramus prenominati promoveantur ad abbatiam et 
prioratum iamdictos et expulsis quorumlibet informacionibus ac 
assercionibus contrariis velut fabulis extra verum reportis dedig-
nemini ammodo vestri affectus huiusmodi prorrogare effectum 
ut proinde, Vestre Clemencie, que desideriis dicti domini regis et 
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nostri semper anuet benignitate solita dignis possimus assurgere 
laudibus cum exultacione refferre acciones debitas gratiarum. Qui 
solus cuncta potest et a quo procedit posse potentum almam perso-
nam vestram regimini sacrosancte et universalis Ecclesia preelecta 
conservet incolumem per tempora longiora.

Data Dertuse, sub nostro sigillo secreto, XVIIIª die ianuarii, 
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo.

Eius humilis et devota filia Maria, regina Aragonum et Sicilie 
primogenitaque Castelle.

(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 
Pauli Barchinone.

a. Il·legible.

132

1420, gener, 18. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, s’adreça al cardenal 

de Sant’Angelo [el portuguès Pedro da Fonseca] perquè insis-
teixi prop del Sant Pare [Martí V] per tal d’obtenir allò que 
tant desitgen [vegeu document anterior, núm. 131] i que no 
siguin escoltats aquells qui s’esforcen a impedir-ho. La reina 
recomana al cardenal de Sant’Angelo el prior del monestir de 
Santa Oliva, el qual és delegat a la seu apostòlica, a fi de 
despatxar aquest afer.

 ACA, C, reg. 3108, fol. 36v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 675.

Reverende in Christo pater et amice carissime:
Scribimus domino Summo Pontifice nostris litteris sub forma 

sequenti:
Sanctissime et cetera.
Cumque premissa sicque debita sicque honesta incidant pro 

expressis racionibus nobis cordi et miremur, unde tanta et tam 
elongata harum dilacio possit trahere nisi a malignis ob loquentibus 
fundamentum per vestram reverenciam intime deprecamur quatenus 
sic super premissis vobis placeat apud dictum dominum Summum 
Pontifficem insisterea et orare donech que meritorie et iuste petiamus 
assequamur aventanturque retrorsum qui predictam confirmacionem 
et provisionem impedire conati sunt et labis lingue successive de-
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pravare, vestram etiam deprecantes pater reverende quatenus nostri 
honoris intuitu religiosum et dilectum nostrum priorem de Sancta 
Oliva ibi pro dicto negocio expediendo destinatum, ita in visceribus 
assumere recomissimur pro eundem negocium in brevi effectum 
sortiatur votivuum, prout petimus cordialiter et obtamus, hoc enim 
regraciabimur inimensum vestre reverencie per quam dirigat in 
cunctis feliciter Rex celestis.

Data Dertuse, ut supra [sub nostro sigillo secreto, XVIIIª die 
ianuarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
vicesimo.

Eius humilis et devota filia Maria, regina Aragonum et Sicilie 
et primogenitaque Castelle.

Cardinali Sancti Angeli.
(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli Barchinone.
a. incistere, al ms.

133

1420, gener, 18. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, exposa al cardenal 

de Sant’Angelo [Pedro da Fonseca] que tant el seu marit, el 
rei, com ella mateixa han demanat moltes vegades al Papa 
[Martí V] que fos confirmada la designació canònica de fra 
Joan Satrilla, prior del monestir de Sant Pau del Camp, com a 
abat del monestir de Sant Cugat del Vallès; però que informa-
cions denigratòries de la bona fama de Satrilla han influït en 
l’ànim del pontífex fins al punt d’impedir que aquest efectués 
la desitjada confirmació. La reina manifesta que tant el rei 
com ella mateixa coneixen profundament Joan Satrilla i que 
el tenen per catòlic autèntic, de vida i costums irreprotxables, 
i emparentat amb persones notables de la ciutat de Barcelo-
na; la reina demana al cardenal que no siguin escoltades cap 
mena d’informacions contràries, que faci saber al Sant Pare la 
intenció dels sobirans i que sigui confirmat a Satrilla l’abadiat 
de Sant Cugat del Vallès.

 ACA, C, reg. 3108, fol. 37r. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 675.
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Reverende in Christo pater et amice carissime:
Diversis litteris scripsimus domino Summo Pontiffici super 

confirmacione per serenissimum dominum regem et nos diutius et 
sepius postulata de eleccione, pridem canonice facta, in personam 
religiosi et dilecti nostri fratris Johannis Satria, prioris monasterii 
Sancti Pauli Barchinone, in abbatem monasterii Sancti Cucuphatis 
Vallensis, ordinis Sancti Benedicti, sed nondum vidimus littere et 
supplicaciones dicti domini regis et nostre aliquid operasse infor-
macionibus contrariis et sermonibus per malignos interpretes coram 
domino papa contra voluntatem dicti domini regis atque nostre et 
in denigracionem fame fratris Johannis Satria memorati, de quo 
in initum vehementissime et cum magna displicencia admiramur. 
Unde, procedere possit et quem contra stimulum regium calcitrare 
non enim ambi gerimus quin dediderunt magestatem regiam inter-
cessisse pro dicto fratre Johanne Satria, quem idem dominus rex 
et nos cognovimus pro vero et fideli catholico et pro tali habemus, 
habetur et reputatur fueritque semper et est vite et conversacionis 
honeste hiisque respectibus et aliis dictus dominus rex et nos in 
sui favorem supplicavimus et supplicare agereque pro eo intendimus 
usque ad debitum huiusmodi negocii finem etiam et robur. Quocir-
ca, paternitatem et amicitam vestras intime deprecamur quatenus 
nostri honoris intuitu ac respectu meritorum laudabilium dicti fra-
tris Johannis Satria, ex antiquis parentibus et notabilibus civitatis 
Barchinone procreati viri utique providi meritis et virtute conspicui, 
scientiffici et honesti, sepositis quibusvis informationibus contrariis, 
velitis dictum dominum Summum Pontificem de intencione verissi-
ma preffati domini regis atque nostra plenissime informare et super 
eis apud dictum dominum nostrum insisterea taliter et orare quod 
idem frater Johannis Satria iuxta tenorem litterarum etiam manu 
propria dicti domini regis domino nostro directarum provideatur de 
abbatia iamdicta infallabiliter et statim, prout petimus et obtamus, 
cum hec sint vera veraciter vota dicti domini regis et nostri a quibus 
quamquam crebius et avidius frequentati quorumdam affectibus, 
nulla tamen supplicatio, nulla quidem oratio nos retraxit. Hec enim 
regraciabimur inimmensum, Vestre Reverencie per quam dirigat in 
cunctis feliciter Rex celestis.

Data ut supra [sub nostro sigillo secreto, XVIIIª die ianuarii, 
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo].

Dirigitur cardinali [Sancti Angeli].
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet.
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(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 
Pauli.

a. incistere al ms.

134

1420, gener, 18. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, s’adreça a Pere de 

Darnius, procurador reial a la cort pontifícia, i l’informa que, 
mitjançant diverses cartes, tant el rei com ella mateixa havien 
suplicat al Sant Pare [Martí V] que volgués confirmar fra Joan 
Satrilla, prior del monestir de Sant Pau del Camp, com a 
abat del monestir de Sant Cugat del Vallès; i que no tan sols 
no ho havien obtingut sinó que el Sant Pare havia concedit 
l’abadiat d’aquest darrer monestir al bisbe de Città di Castello 
[Bernardo Bartolomeo], actuant així contra el decret del con-
cili de Constança jurat pel pontífex i contra la voluntat dels 
sobirans. Aquesta actitud del papa era deguda al fet que havia 
estat informat que Satrilla era cismàtic, quan, en realitat, era 
veritable catòlic i de vida exemplar. Per això, la reina mana a 
Darnius que vagi a la cort papal i demani al Sant Pare que, 
prescindint de qualssevulla informacions en contra, tingui per 
segur que la intenció del rei i seva és que fra Joan Satrilla 
sigui l’abat de Sant Cugat del Vallès i que el ponfífex vulgui 
confirmar aquesta elecció.

 ACA, C, reg. 3108, fol. 37v. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
pp. 675-676.

La reina d’Aragó e de Sicília e primogènita de Castella.
Procurador. Ja sabets com per diverses letres lo senyor rey 

e nós havem scrit e supplicat al Pare Sant volgués confirmar la 
elecció per los monjos e convent del monestir de Sant Cugat de 
Vallès fet en persona del religiós e amat nostre frare Johan Satria, 
prior del monastir de Sent Pau de Barchinona en abat e president 
del dit monastir e fins ací no havem vist les dites supplicacions 
haver feta alguna operació ans, so que pijor és, lo dit Pare Sant 
hauria feta comanda del dit monastir al bisbe de Castellis, contra 
forma del decret fet a Constança e jurat per lo dit Pare Sant e 
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contra voler del dit senyor rey e nostre. E açò per algunes funes-
tes e contràries informacions per alguns al dit Pare Sant fetes, 
com hagen dit e affermat que letres del dit senyor no pertexen 
de mente e que lo dit senyor seria de intenció que lo dit bisbe 
de Castellis hage la dita abadia més avant, que lo dit frare Johan 
Satria, seria cismàtich e simoníach, de què som meravellada qui 
ni quals han tant de gosar de dir les letres al dit senyor signades 
de forma ésser falses, car si no pertexen de mente ni de son voler 
no les signaria e per consegüent serien falses e del dit frare Johan 
esser cismàtich e simoníach, lo dit senyor e nós l’avem conagut e 
l’avem per vertader cathòlich e de bona vida e conversació honesta, 
e si lo contrari fos, no haguérem per ell supplicat, perquè los qui 
tals coses affermen prenen massa gran càrrech de allegar e metre 
avant tal cosa contra voler del dit senyor e nostre. Per què us 
manam, vista la present, siats ab nostre Sant Pare, explicant-li de 
part nostre com la intenció del dit senyor rey e nostre, segons per 
letres del dit senyor encara scrites de sa mà lo dit Pare Sant porà 
veure fou tots temps és e serà que lo dit frare Johan Satria e no 
altre hage aquesta vegada lo dit abbadiat e que lo present negoci 
havem e prenem per propi, supplicant-lo que, haudes per nulles 
qualsevol informacions en contrari fetes, hage ferm e segur que la 
intenció del dit senyor e nostre és aquesta, e per consegüent vulla 
confirmar la dita elecció segons forma del dit decret e voler del 
dit senyor e nostra, notifficant-li com lo principat de Cathalunya 
no permetria en alguna manera stranger  haver lo dit abbadiat 
per certs scàndols que s’i són seguits per prelats de nació stranya 
e encara per pracmàtiques fetes en contrari, havent vós en açò ab 
gran diligència, segons de vós singularment confiam, en tal manera 
que lo dit frare Johan Satria sie provehit del dit abadiat, segons 
nos desijam e volem.

Dada ut supra [sota el nostre segell secret, a Tortosa, el dia 
XVIII de gener de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCCC 
XX].

Dirigitur Petro Dernius.
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet.
(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli.
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135

1420, maig, 3. Castelló de la Plana
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, comunica a Pere de 

Santcliment, conseller de Barcelona, que el Sant Pare [Martí V] 
ha fet saber per un missatger que no concedirà la dignitat d’abat 
de Sant Cugat del Vallès al prior de Sant Pau del Camp, per 
la qual cosa els sobirans se senten molt contrariats, tant pel 
prior, per la seva família i pels seus amics, com pel govern 
municipal de Barcelona.

 ACA, C, reg. 3108, fol. 60r. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 676.

Vostra letra havem reebuda, a la qual vos responem que sobre 
l’abadiat de Sant Cugat havem parlat molt e amb gran affecció 
ab lo senyor rey supplicant-lo fes sa mercè de dir al missatger 
del papa que lo prior de Sant Pau hagués lo dit abadiat, en tant 
que a la conclusió lo dit senyor nos ha respost que ell nos ha 
parlat ab lo dit missatger, lo qual li ha dit que lo papa per res 
no·l donaria al dit prior e axí que ell no·y poria més fer de què 
havem haüt gran despleer, car tota vegada havem haut gran voler 
e havem que·l dit prior l’agués e no altre per sos mèrits e per 
sguard vostre e de sos parents, amichs e de vostres serveys e lurs 
però acordats e rogats que·y porem més fer car tant ne ferem com 
honestament fer se puxe e conexerets nostre affecció e voler.

Dada en Castelló de la Plana de Burriana, sots nostre segell 
secret, a tres dies de maig del any mil CCCC vint. La reyna.

Dirigitur Petro de Santcliment, concilliario Barchinone.
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Pro curia.

136

1420, desembre, 30. Barcelona
Alfons el Magnànim mana a Joan Anglesill, llicenciat en decrets de 

Barcelona, que es faci càrrec del litigi existent entre el prior de 
Sant Pau del Camp, d’una banda, i el mercader barceloní, Jordi 
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Esteve, de l’altra, tot pregant-li que, convocades i escoltades 
les parts litigants, dicti sentència, la qual, tancada i segellada, 
ha de ser tramesa a l’audiència reial. (Vegeu també document 
núm. 121.)

 ACA, C, reg. 2471, fols. 138v-139r.

Alfonsus et cetera, fideli nostro Johanni Anglesill, licenciato in 
decretis civitatis Barchinone, salutem et graciam.

Causam seu questionema cuiusdam cause in nostra cancellaria 
ducta extitit inter priorem Sancti Pauli de Campo Barchinone, ex 
una parte, et Georgium Stephani, mercatorem sepedicte civitate, 
ex altera, causis et racionibus in procesu inde actitato exaratis que 
propter nostrum felicem recessum quem a predicta civitate fecimus 
non potuit fine debito terminari, ad humilis supplicacionis instanciam 
per dictum priorem nobis propterea factam preservareque volentes 
dictas partes laboribus et expensis vobis huius serie ducimus co-
mit-/[fol. 139r] tendam, mandantes vobis quatenus resumpto dicto 
processu quem vobis per eius detentorem ilico tradi volumus et 
iubemus, vocatisque partibus supradictis de earum racionibus ad 
plenum auditis, in dicta causa procedatis eamque colligatis et cum 
aliquibus iurisperitis apparatis et, exauditis vocibus eorumdem, sen-
tenciam ordinetis et nobis in nostra audiencia predicta proferendam 
clausam et sigillatam, illico transmittatis.

Data Barchinone, XXXª die decembris, anno a Nativitate Do-
mini millesimo CCCCº XXº.

De Ortigiis registravit.
Petrus Arnaldus Borrelli, ex provisione facta per Raimundum, 

cancellarium.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli Barchinone.

a. Segueix supplicationis, ratllat.

137

1421, maig, 16. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, agraeix al Sant Pare 

[Martí V] que hagi confirmat el benefici de l’abadia de Sant 
Cugat del Vallès al prior de Sant Pau del Camp [fra Joan 
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Satrilla]. Però, atès que ni la confirmació del priorat de Sant 
Pau del Camp a fra Galceran Carbó, ni la pabordia del Penedès 
del monestir de Sant Cugat a fra Francesc Savila encara no 
s’han dut a efecte, li demana que siguin realitat al més aviat 
possible.

 ACA, C, reg. 3109, fol. 68v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 676.

Sanctissime ac Beatissime Pater.
Recolimus pridem Vestre Sanctitate scripsisse et supplicasse 

quatenus eleccionem factam de priore Sancti Pauli Barchinone in 
abbatem monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis confirmare, et fra-
tri Galcerando Carbo, prepositi Penitensis in dicto monasterio de 
prioratu et de dicta prepositura fratri Francisco Vila, monaco dicti 
monasterii Sancti Cucluphatis providere dignaremini. Et postquam 
vidimus qualiter Vestra Sanctitate dictam eleccionem confirmaverit de 
quo utique gratias quam plurimas Vestram Beatitudinem referimus, 
prout decet. Attamen nondum provisiones prioratus et prepositure 
iamdictorum secute fuerint modo petitionum et supplicacionum 
nostrarum tenores, supplicamus, igitur, affectu quo volemus cariori 
[Vestre Beatitudine]a quatenus provisiones iamdictas in actum de-
ducere dignetur infallabiliter et statim, cum hec sint vera veraciter 
vota nostra, eructet igitur ista Vox Apostolica bonum verbum quo, 
sicut speramus, prenominati frater Galcerandus ad prioratum et 
frater Franciscus Vila ad preposituram iamdictas promoveantur, 
ut proinde Vestre Clemencie, que desideriis nostris semper annuet 
benignitate solita dignis possimus assurgere laudibusb et cum exulta-
cione referre acciones debitas gratiarum. Qui solus cuncta potest et 
a quo procedit posse potentum almam personam vestram regimini 
sacrosancte et universalis Ecclesie prelecta conservet incolumem 
per tempora longiora.

Data Dertuse, sub nostro sigillo secreto, XVIª die madii, anno 
a Nativitate Domini Mº CCCCº XXIº. La Reyna.

Eius humilis et cetera.
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli.
a. Trencat.  b. laudibus, repetit al ms.
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138

1421, maig, 16. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, demana al cardenal 

de Piacenza [Branda de Castiglione] que posi tot el que pugui 
de la seva part perquè el Sant Pare [Martí V] dugui a efecte 
el que li demana en el document anterior. (Vegeu document 
núm. 137.)

 ACA, C, reg. 3109, fol. 68v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 677.

Reverende in Christo pater et amice carissimi.
Nos scribimus domino Summo Pontifici cum littera nostra, 

cuius copiam vobis mitimus presentibus interclusam, cumque 
obtemus non modicum in eadem contenta ad effectum sortiri, 
per vestram reverenciam, quam credimus nostro velle effectam, 
precamur obnixe quatenus tam apud dictum dominum Sumum 
Pontificem quam alias sicut placeat efficaces interponere partes 
vestras quod contenta in ea vestris intercessu favoreque suffragan-
tibus effectum sortiatur verum hoc enim vobis adveniet summe 
gratum, vestreque paternitati regraciabimur inimmensum. Et vos 
dirigat in cunctis feliciter Rex celestis.

Data Dertuse, sub nostro sigillo secreto, XVIª die madii anno 
a Nativitate Domini Mº CCCCº XXIº. 

La reyna.
Dirigitur cardinali Placentini
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Priori Sancti 

Pauli.

139

1421, maig, 27. Tortosa
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, confia a Francesc 

Sasala, doctor en lleis de Barcelona, la resolució de l’apel·lació 
presentada per fra Joan Satrilla, prior que fou de Sant Pau del 
Camp i llavors ja abat de Sant Cugat del Vallès, a la sentència 
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dictada per Antoni Bonell, llicenciat en decrets, el qual actuà 
com a jutge en el litigi que es debatia entre aquest abat, d’una 
banda, i Bernat Agustí, agricultor, d’una altra. 

 ACA, C, reg. 2958, fol. 22v. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 677.

Maria, et cetera, fideli nostro Francisco ça Sala, legum doctori 
civitatis Barchinone, salutem et graciam.

Causam appellacionis ad nos emisse pro parte venerabilis fratrisa 
Johannis ça Trilla, olim prioris monasterii Sancti Pauli de Campo 
dicte civitatis Barchinone, nunc vero abbatis Sancti Cucuphatis Va-
llensis, a quadam sentencia lata per Anthonium Bonelli, in decretis 
licenciatum, iudicem in causa seu questione que ducta extitit inter 
dictum abbatem, ex una parte, et Bernardum Augustini, agriculto-
rem, ex parte altera, causis et racionibus in processu inde habito 
expressatis, cuiquidem appellacioni delatum extitit vobis harum 
serie ducimus comittenddam, mandantes vobis, de certa sciencia et 
expresse quatenus, vocatis dictis partibus, eisque auditis ad plenum 
ac resumpto dicto processu, quem per quemcumque ipsius deten-
torem vobis ilico tradi volumus et iubemus, de dicta appellacionis 
causa et eius meritis videatis, cognoscatis, eamque decidatis et fine 
debito terminetis, prout de iure et racione inveneritis faciendum 
procedendo in eadem breviter, simpliciter, sumarie et de plano, sine 
strepitu et figura iudicii, sola facti veritate attenta, maliciisb omnibus 
resecatis. Nos, enim, vobis super predictis omnibus et singulis, cum 
dependentibus, emergentibus et connexis vices nostras comittimus 
plenarie cum presenti.

Data Dertuse, vicesima septima die madii, anno a Nativitate 
Domini millesimo CCCCº XXº primo. De Funes vicecancellarius.

Berengarius Spigoler, ex peticione facta per vicecancellarium. 
Probata.

a. fratris, afegit a la interlínia.  b. Segueix et diffugiis, ratllat.

140

1422, març, 4. Barcelona
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, demana al Sant Pare 

[Martí V] que eximeixi el prior de Sant Pau del Camp del pa-
gament d’una pensió de 200 florins anuals al bisbe de Mallorca 
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[Lluís de Prades], ja que si el priorat pagués aquesta pensió 
gairebé no li quedaria res per al seu sosteniment, perquè el 
valor total del priorat és de 500 florins i ja paga una pensió 
de 70 lliures barceloneses anuals.

 ACA, C, reg. 3167, fol. 95r. 
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 677.

Beatissime Pater. Cum sicut percepimus per Sanctitatem Ves-
tram fuerit pensio ducentorum florenorum de camera super prioratu 
monasterii Sancti Pauli civitatis Barchinone, de quo pridem fuit per 
Vestram Beatitudinem religioso et dilecto nostro fratri Galcerando 
Carbonis provisum, venerabili in Christo patri episcopo Maiori-
censis, anno quolibet assignata, et dictus prioratus quingentorum 
florenorum vel inde circa valoris existat. Et ob his habeant quas 
prior quicumque et dicti monasterii de censuali mortuo tenetur 
anno quolibet neccessario solvere septuaginta libre deduci. Et 
per consequens si dicta pensio solveretur nichil remaneret priori 
iamdicto unde posset vitam eius comode sustentare. Protanto, 
Vestre Clemencie devote et humiliter supplicamus quatenus onus 
dicte pensionis dignetur dicto episcopo in aliis locis et redditibus 
assignare et dictum priorem ab eadem, que sibi intollerabilis et 
insupportabilis est, penitus eximere, hoc enim quod satis equum 
esse videtur, reputabimus, Vestre Clemencie, ad graciam singularem, 
quam conservare et prosperare dignetur Altissimus ad regimen 
universalis Ecclesie sue sancte feliciter in longevum.

Data Barchinone, IIIIª die marcii, anno Mº CCCCº XXIIº. La 
Reyna.

Eius humilis filia et devota Maria, regina Aragonum et Si-
cilie.

Dirigitur domino pape.
Domina regina mandavit michi Raimundo Baiuli.
Probata.

141

1422, març, 4. Barcelona
La reina Maria demana al seu amic el cardenal Alamanno Adimaro, 

del títol de Sant Eusebi que influeixi sobre el Sant Pare perquè 
eximeixi el prior de Sant Pau del Camp del pagament d’una 
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pensió de 200 florins anuals al bisbe de Mallorca, ja que si 
pagués aquesta pensió gairebé no quedaria res al priorat per 
al seu sosteniment, atès que el valor total del priorat és de 
500 florins i ja paga una pensió de 70 lliures barceloneses 
anuals.

 ACA, C, reg. 3167, fols. 95r-95v.

Reverende Pater et amice nobis carissime. Scribimus domino 
Summo Pontifici sue clemencie supplicando quatenus dignaretur 
priorem monasterii Sancti Pauli Barchinone a pensione ducentorum 
florenorum de camera venerabili in Christo patri episcopo Maioricensis 
super dicto prioratu assignata penitus liberare et illam alibi dicto 
episcopo assignare, cum alias nil sibi remaneret de quo posset eius 
vitam comode sustentare, presertim, cum iam prioratus predictus 
ad solvendum septuaginta libras barchinonenses de censuali mortuo 
anno quolibet teneatur. Cum itaque ista desiderabiliter affectemus, 
paternitatem vestram affectu sincero deprecamur quatenus erga dic-
tum dominum Summum Pontificem et alios quos expedierit sic pro 
iamdictis velitis partes vestrasa interponere favorabiliter adiutrices 
quod ea // [fol. 95v] valeant vestris intercessionibusb obtineri. Hoc 
enim, Reverende Pater,c regraciabimur vobis valde.

Data Barchinone, IIIIª die marcii, anno millesimo CCCº XXIIº. 
La reyna.

Regina Aragonum et Sicilie.
Dirigitur reverendo in Christo patri domino Alamanno Sancti 

Eusebii Sancte Romane Ecclesie per cardinali pisano amico vobis 
carissimo.

Domina regina mandavit michi Raymundo Baiuli.
Probata.
a. partes vestras, afegit a la interlínia.  b. intercessibus, al ms.  c. Segueix 

una lletra il·legible ratllada.

142

1422, març, 4. Barcelona
La reina Maria comunica al bisbe de Mallorca [Lluís de Prades] 

que ja ha demanat al pontífex [Martí V] que la pensió de 200 
florins que ha de pagar el priorat de Sant Pau del Camp de 
Barcelona al bisbat de Mallorca sigui demanada a altri. Li 
prega que ho accepti.
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 ACA, C, reg. 3167, fol. 95v. 

Regina Aragonum Sicilie et cetera.
Venerabile in Christo pater et consanguinee nobis carissime. 

Percepimus quod super prioratu Sancti Pauli Barchinone fuerint 
vobis ducenti floreni de camera pro pensione annua assignati et 
cum dictus prioratus vix valorem quingentorum florenorum attin-
gat ex quibus septuaginta libre barchinonenses de censuali mortuo 
anno quolibet sint solvende. Et ob id si de dicta pensio solveretur 
nil dicti prioratus remaneret priori de quo posset vitam suam co-
mode sustentare. Pro tanto, scribimus domino Summo Pontifici, 
ut dictam pensionem dignetur nobis alibi assignare, vos affectuose 
rogantes quatenus circa hec velitis omnem quem poteritis locum 
dare quem licet sic equum servicium nobis et placitum impendetis, 
quod regraciabimur vobis valde.

Data Barchinone, IIII die marcii, anno millesimo quadingen-
tesimo vicesimo secundo. La reyna.

Domina regina mandavit michi Raymundo Baiuli.
Probata.
Dirigitur venerabili in Christo patri domino Ludovico, episcopo 

Maioricensis, consanguineo nostro precaro

143

1422, abril, 30. Barcelona
Atenent la petició que li havia formulat fra Galceran Carbó, prior 

del monestir de Sant Pau del Camp, de voler dur a terme una 
capbrevació a fi d’assegurar i mantenir els drets i les rendes del 
priorat, la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, ordena al 
veguer de Barcelona, al del Vallès i a tots altres oficials, tant 
del rei com d’ella, als quals pertoqui, i als seus lloctinents que, 
tan bon punt siguin requerits per fra Galzeran Carbó o per 
algú altre en nom seu, facin pregonar pels indrets de les seves 
respectives jurisdiccions que tots aquells que paguin censos a 
l’esmentat monestir i que tinguin habitatges, camps, vinyes o 
altres béns pel priorat de Sant Pau del Camp, dintre del ter-
mini fixat, tenen l’obligació de manifestar, davant del notari 
públic que el prior elegeixi, tots els instruments que demostrin 
les seves tinences. Els contraventors seran castigats amb les 
penes establertes.
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 ACA, C, reg. 3118, fol. 110v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 678.

Maria, et cetera, dilectis et fidelibus vicario Barchinone et 
Vallensis et quibusvis officialibus dicti domini regis atque nostris 
ad quos spectet et presentes pervenerint et eorum locatenentibus, 
presentibus et futuris, salutem et dileccionem.

Cum dilectus noster frater Galcerandus Carbo, prior monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone capibreviare intendat et velit 
pro utilitate et conservacione reddituum et iurium dicti prioratus 
et ne iura ipsa occultari valeant seu alias deperire, omnes et sin-
gulos census, redditus, censualia, decimas, agraria, campos, vineas, 
terras, domos, possessiones et quevis alia bona et iura universa 
dicto prioratui pertinentia, propterea ad supplicacionem humilem 
per prefatum priorem inde nobis factam, vobis et cuilibet vestrum 
dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse quatenus, 
incontinenti, cum predictum priorem seu eius procuratorem vel 
alium ex parte sua fueritis requisiti, per loca solita iurisdiccionum 
vobis comissarum faciatis, voce preconia, publice nunciari ut omnes 
et quilibet persona cuiusvis legis, status aut condicionis existant 
que census, morabatinos et agraria aut alios redditus et proventus 
faciant aut prestent ac facere et prestare teneantur et debeant ipsi 
priori et etiam campos, vineas, terras, domos et possessiones et alia 
bona et iura quecumque directe vel indirecte aut alias quovismodo 
pro dicto prioratu teneant, habeant et possideant illa sub pena 
centum morabatinorum auri nostro erario applicandorum, infra 
certum tempus per vos eis ad hoc prefigendum medio iuramento 
nunciare et ostendere habeant necnon exhibere in posse notarii 
publici per ipsum priorem electi seu etiam eligendi quecumque 
instrumenta et titulos quos et que habeant vel sciant facientes et 
facientia pro predictis. Contrafacientes si forsan aliqui fuerint ad 
premissa effectualiter adimplenda per exaccionem dicte pene et 
alia remedia debita compellendo fortiter et districte.

Data Barchinone, ultima die aprilis, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XXIIº. De Ortigiis registravit.

Johannes Ferrarii mandato regio facto per regentem cance-
llarie.

Probata.
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(Al marge superior, encapçalant el document) Littera capibre-
viandi fratris Galcerandi Carbo, prioris monasterii Sancti Pauli de 
Camp Barchinone.

144

1424, gener, 10. Barcelona
Alfons el Magnànim, després de recordar al bisbe de Mallorca [Lluís 

de Prades], cosí seu, que fra Galceran Carbó, de l’orde de sant 
Benet, havia estat investit del priorat de Sant Pau del Camp, 
li demana que vulgui rebaixar la pensió anual de 100 ducats 
que, a petició del bisbe, el Sant Pare li havia concedit sobre 
el priorat de Sant Pau, atès que aquest no té gaires ingressos 
i perquè Galceran Carbó fou investit només del priorat. 

 ACA, C, reg. 2674, fol. 172v-173r.

Lo Rey.
Venerable pare en Christ e car cosí nostre.
Recordeu·s que en dies passats lo papa, a pregàries nostres, 

haurie provehit a fra Galceran Carbo, del orde de sant Benet, del 
priorat de Sant Pau de Barchinona simplement sens algun càrrech 
de pensió. En aprés, havem entès que, a supplicació vostra, aquell 
hauria assignat a vós sobre lo dit priorat pensió anual de doents // 
[fol. 173r] ducats, de la qual en aprés haurie deduhits cent ducats, 
romanents los altres cent, perçò, attès que diu que·l dit priorat val 
poch en reebudes deduhints los càrrechs de aquell. E attès encara 
que·l dit frare Carbó fou provehit del dit priorat simplement segons 
dit és, pregam vós affectuosament que axí per contemplació e servey 
nostre, qui en açò havem gran voler com per descàrrech e honestat 
vostra, vullats graciosament relaxar e remetre la dita pensió restant 
al dit prior com no sia de tan gran quantitat que, attesses vostres 
facultats, fàcilment no ho puscats fer, notifficants-vos que en açò 
farets a nós servey molt agradable.

Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a deu dies de 
gener del any M CCCC XXIIII. Rex Alfonsus.

Johannes Olzina mandato regio facto per vicecancellarium.
(Al marge superior, encapçalant el document) Fratri Galcerandi 

Carbo.
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145

1424, gener, 14. Barcelona
Atenent la petició que li havia formulat fra Francesc Banyeres, 

prepòsit del monestir de Sant Pau del Camp, de voler dur a 
terme una capbrevació, a fi d’assegurar els drets i les rendes 
de la prepositura, Alfons el Magnànim ordena als veguers de 
Barcelona, del Vallès i de Vilafranca del Penedès i tots altres 
oficials als quals pertoqui i als seus lloctinents que, tan bon 
punt siguin requerits per fra Francesc Banyeres o per algú al-
tre en nom seu, sota pena del pagament a l’erari regi de 100 
morabatins, facin pregonar pels indrets de les seves respectives 
jurisdiccions que tots aquells que paguin censos a l’esmentat 
monestir i que tinguin habitatges, camps, vinyes o altres béns 
per la prepositura, dintre del termini que fixi el prepòsit de 
Sant Pau, tenen l’obligació de manifestar davant del notari 
designat per aquest els instruments que demostrin l’existència 
d’aquests drets, a fi que el notari faci el document públic de 
capbrevació. Aquell qui no obeeixi, hi haurà de ser obligat amb 
el càstig corresponent. 

 ACA, C, reg. 2612, fols. 29v-30r. 

Alfonsus et cetera, dilectis et fidelibus vicariis Barchinone et 
Vallensis, Villeffranche Penitensis et quibusvis officialibus nostris 
ad quos spectet et presentes pervenerint et eorum locatenentibus, 
presentibus et futuris, salutem et dileccionem. 

Cum dilectus noster, frater Franciscus Banyeres, prepositus 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, capibreviare intendit 
et intendat pro utilitate et conservacione reddituum et iurium dicte 
prepositure et ne iura ipsa occultari valeant seu alias deperire om-
nes et singulos morabatinos, census, redditus, censualia, decimas, 
agraria, hospicia, campos, vineas, terras, domos, possessiones et quis 
alia bona et iura universa dicte prepositure pertinencia, propterea, 
ad supplicacionem humilem per prefatum prepositum nobis factam, 
vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus, de certa sciencia 
et expresse, quatenus, incontinenti, cum per dictum prepositum 
seu eius procuratorem vel alium ex parte sua fueritis requisiti, per 
loca solita iurisdiccionum vobis comissarum, voce preconia, publice 
nunciari faciatisa ut omnis et quilibet persona, cuiusvis legis, status 
aut condicionis existant, que census, morabatinos et agraria aut 
alios redditus et proventus faciant aut prestent ac facere et prestare 
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teneantur et debeant ipsi preposito et etiam hospicia, campos, vi-
neas, terras, domos et possessiones et alia bona et iura quecumque, 
directe vel indirecte aut alias quovis modo pro dicta prepositura 
teneant, habeant et possideant illa sub pena centum morabatinorum 
auri nostro erario applicandorum // [fol. 30r] infra certum tempus 
per vos eis ad hoc prefigendum, medio iuramento, nunciare et 
hostendere habeant, necnon exhibere et deponere in posse notarii 
publici per ipsum prepositum electi seu etiam eligendi quicumque 
instrumenta et titulos quos et que habeant vel sciant, facientes et 
facientia pro predictis ut de predictis per dictum notarium ad rei 
memoriam instrumentum fieri valeant capibreviumb prout in simi-
libus est fieri assuetum, contrafacientes si forsan aliqui fuerint ad 
premissa effectualiter adimplendi per exaccionem dicte pene et alia 
remedia debita compellendo fortiter et districte.

Data Barchinone, XIIIIª die januarii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XXIIIIº.

De Ortigiis, vicecancellarium.
Bartholomeus Busa, ex provisione facta per regentem cance-

llariam.
Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Fratris Francisci 

Banyeres).
a. faciatis, afegit a la interlínia.  b. capibrevium, afegit a la interlínia.

146

1425, maig, 30. Saragossa
Alfons el Magnànim, després de revocar diferents comissions efectuades 

per a resoldre el litigi existent entre el prior del monestir de Sant 
Pau del Camp i Joan Rainers (o Rainés), ciutadà de Barcelona, 
finalment, confia la sentència definitiva a Bartomeu Sirvent i a 
Guillem Jordà, doctors en lleis i ciutadans de Barcelona.

 ACA, C, reg. 2481, fol. 80r.

Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris Bartholomeo Sirvent et 
Guillermo Jordani, legum doctoribus, civibus Barchinone, salutem 
et graciam.

Causam seu questionem que ducitur inter priorem monasterii 
Sancti Pauli Barchinone, ex una parte, et Johannem Rayners, civem 
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dicte civitatis, ex altera, queque per illustrem reginam Mariam, con-
sortem ac locumtenentem nostram, comissa fuerat Thome Boria, qui 
eidem comissioni renunciavit et, postea, per vicarium Barchinone 
fuit comissa vobis, dicto Guillermo, et in qua Johannes Rayners 
impetravit a nobis tacito de predictis comissionem per nos facta 
vobis dicto Bartholomeo Sirvent, supplicato nobis humiliter pro 
parte dicti prioris ut questiones pro dictis comissionibus aut sint 
valide vel surrepticie tollere dignaremur, ut in causa procedi valeat 
et enantari, vobis et utrique vestrum, revocatis quibuscumque co-
missionibus hucusque vobis et quibusvis aliis factis de dicta causa, 
tam per nos quam per illustrem reginama predictam vel vicarium 
Barchinone harum serie ducimus comittendam, mandantes vobis 
et vestrum utrique quatenus, vocatis dictis partibus et aliis qui vo-
candi fuerint eorumque racionibus ad plenum auditis, resumptisque 
ad vos processibus dictarum causarum quos per eorum detentores 
vobis ilico tradi volumus et iubemus, causam predictam continuetis 
eamque colligatis et sentencialiter fine debito terminetis, prout de 
iure et racione inveneritis faciendum, procedendo tamen breviter, 
simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, 
sola facti veritatis attenta, maliciis et diffugiis omnibus proculpul-
sis. Nos, enim, vobis et vestrum utrique super predictis omnibus et 
singulis cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et connexis 
comittimus vices nostras plenarie cum presenti.

Data Cesarauguste, XXXª die madii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XXVº. De Ortigiis, vicecancellarius.

Sanccius de Podiogrosso, ex provisione facta per Jaufridus de 
Ortigiis, vicecancellarium.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Priori monasterii 

Sancti Pauli Barchinone.

a. Corregit sobre Mariam, ratllat.

147

1429, febrer, 11. València
Alfons el Magnànim fa saber al veguer, al sotsveguer, al batlle i al 

sotsbatlle de Barcelona, als altres oficials i als seus lloctinents 
que la resolució de les causes pendents per súpliques inter-
posades a les sentències reials corresponen tan sols al sobirà. 



279EL MONESTIR BENEDICTÍ DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA

Per tant, els ordena que, sota la pena del pagament de 1.000 
florins d’or, s’inhibeixin totalment i no permetin que ningú 
intervingui en la resolució del litigi existent entre el prior de 
Sant Pau del Camp, d’una banda, i Joan Rainers (o Rainés), 
ciutadà de Barcelona, persona pobra, de l’altra, a causa de la 
súplica interposada a la sentència dictada pel rei Ferran I. Tots 
els processos referents a aquesta qüestió han de ser tramesos 
al rei a fi que sigui ell qui administri justícia.

 ACA, reg. 2479, fols. 74v-75r.

Alfonsus et cetera, dilecto et fidelibus vicario, subvicario, baiulo 
et subbaiulo civitatis Barchinone, ceterisque universis et singulis 
officialibus nostris ad quem seu quos presentes pervenerint et fuerint 
presentate et unicuique eorum et locatenentibus eorumdem, salutem 
et dileccionem.

Nos volumus non latere qualiter omnium causarum pendentium 
per supplicacionem a sentenciis regiis interpositam, cognitio nobis 
neminique altere pertinet et expectet. Et cum causa seu questio que 
in nostri audiencia ducitur inter religiosum et dilectum nostrum 
priorem Sancti Pauli de Campo, civitatis Barchinone, parte ex una, 
et Johannem Raynes // [fol. 75r], civem Barchinone, pauperem et 
miserabilem personam, parte ex altera, pendeat per supplicacionem 
interpositam a quadam sentencia lata per serenissimum dominum 
regem Ferdinandum, genitorem nostrum, memorie celebris, harum 
serie vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus, de certa 
sciencia et expresse, sub pena mille florenorum auri de Aragonia 
quatenus de dicta causa vos nullatenus intromitatis nec permitta-
tis intromittere quempiam, quinimo partes et processus nobisque 
ministranda pro iusticia remittatis. Nos enim, serie cum presenti, 
de dicta causa revocamus quoscumque comissiones factas per nos 
tam ad colligendum quam decidendum extra nostram audienciam 
quovis modo inhibentes quibusvisa iudicibus sive collectoribus ne de 
dicta causa se intromittant et seu intromittere valeant ullo modo eis 
et eorum cuilibet faciendum premissorum contrarium potestatem 
omnimodam, abdicantes ac decernentes irritum et inane, nulliusque 
efficacie seu valoris si quid per eos aut eorum aliquem in premis-
sorum contrarium processum fuerit seu etiam enantatum.

Data Valencie, die undecima februarii, anno a Nativitate Do-
mini Mº CCCCº XXIIIIº.

De Funes, vicecancellarius.
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Bartholomeus Gros, ex provisione facta per vicecancellarium 
et fuit tradita iam signata.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Johannes Ray-

nes.
a. quibusvis, corregit sobre dictis, ratllat.

148

1432, juny, 23. Barcelona
Alfons el Magnànim reprotxa a l’oficial de la diòcesi de Tortosa o al 

seu lloctinent no haver executat allò que li havia estat manat en 
una carta anterior, datada el 7 de desembre de 1430, és a dir, 
que tots els béns i joies que havien pertangut al difunt Gerard 
Gerardi, mestre de la capella de la seu apostòlica, havien de 
ser lliurats a fra Domènec Franc, monjo i sagristà del monestir 
de Sant Pau del Camp de Barcelona, i marmessor de Gerard. 
Ara, el rei insisteix en el mateix mandat i li diu que aquest 
incompliment lesiona la jurisdicció reial, ja que Gerard havia 
viscut i mort a Barcelona i que tant ell com els seus béns 
pertanyien a la jurisdicció reial. El sobirà adverteix a l’oficial 
de la diòcesi de Tortosa que ordena al veguer i al sotsveguer 
de Barcelona que, en cas d’incompliment, l’obliguin a obeir. 

 ACA, C, reg. 2612, fol. 183r.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 679.

Alfonsus, et cetera, dilecto nostro officiali ecclesie dertusensis 
vel eius locumtenenti, salutem et dileccionem.

Pridem per alias nostras certi tenoris litteras que data fuerint 
Barchinone, VII die decembris proxime lapsi, universa bona que 
fuerint Gerardi Gerard, quondam, magistri Capelle Sedis Apostolice 
exempti et de foro et iurisdiccione nostra penitus existentis religioso 
fratri Dominico Franch, monaco et sacriste monasterii Sancti Pauli 
Barchinone, manumissori dicti Gerardi, tradi mandamus, prout in 
dictis nostris litteris ad quas nos referimus continetur. Quequidem 
vobis sicut per instrumentum publicum coram nobis exhibitum legi-
time nobis constat presentate fuere, et ad illas diversas iusus fuistis 
// [fol. 183v] opponere rationes propter quas pretenditis dicta bona 
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dicto manumissori minime tradi debere, prout in dicto instrumento 
latius vidimus contineri. Quibusquidem racionibus visis et per nos 
diligenter examinatis, quia tales non sunt quod mandata nostra in 
aliquo impendiant, immo in retinendo dicta bona et non tradendo 
seu tradi mandando dicto manumissori, occupatis et leditis iuris-
diccionem nostram et nobis pertinentem, cum per informacionem 
inde recepta, legitime constat nobis dictum Gerardum fuisse ma-
gistrum Capelle Sedis Apostolice; item, in Barchinona moram et 
continuam habitacionem fecisse et velle facere toto tempore vite sue, 
et esse etiam familiarem domini Petri, cardinalis Sancti Stephani 
in Celiomonte, et in civitate Barchinone finuisse diem ultimum vite 
sue et, per consequens, fuisse exemptum et ipsum ac bona sua de 
iurediccione et cognicione vestra essea pariter et fuisse, propter que 
omnia etiam propter alia etiam quam nostris primevis et presentibus 
litteris suffragare videntur, mandata nostra processerunt iussisse et 
procedunt, vos ideo requirimus et monemus, attente, mandantes 
quatenus dicta bona et peccunie, iocalia et alia quevis que fuerunt 
dicti Gerardi dicto monaco, eius manumissori, tradatis et liberetis, 
incontinenti, et tradi et liberari sine difficultate aliqua faciatis et 
manus vestras ad premissa que vobis non permittere nullatenus 
extendere  presumatis, alioquin nisi nostris iustis requisicionibusb 
et mandatis huiusmodi procuretis cum effectu non miremini si pro 
deffensione et conservacione nostrarum iurisdiccionis et iurium et 
reintegracione eorum ad empcionem temporalitatum remedia et 
alia in similibus opportuna nobis licita et consuetac convertimus 
manus vestras, sciturus quod nos per alias nostras litteras vicario 
et subvicario civitatis Dertuse mandabimus quod vobis non adim-
plente premissa procedat contra vos modo et forma in similibus 
alias debitis est fieri assuetis.

Data Barchinone XXIIIª die iunii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XXXIIº. De Ortigiis, vicecancellarium

Raymundus Baiuli, ex provisione facta per cancellariam re-
gentem.

Probata.
(Al marge superior, encapçalant el document) Sacristie ecclesie 

Sancti Pauli. 
a. esse, repetit i videntur, ratllat.  b. requisicionibus, afegit a la interlínia.  c. Se-

gueix conser, ratllat.
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149

1434, gener, 5. Barcelona
Atenent la petició del cambrer i sagristà del monestir de Sant Pau del 

Camp de Barcelona de voler dur a terme una capbrevació, a fi 
de mantenir les rendes i els drets del monestir, la reina Maria, 
muller d’Alfons el Magnànim, ordena als oficials reials, seus i 
del rei, el seu espòs, que quan siguin requerits per l’esmentat 
cambrer facin pregonar que tots aquells que estan obligats a 
pagar censos i rendes al monestir, dintre del termini fixat, han 
de mostrar al notari elegit pel cambrer i pel sagristà tots els 
instruments o les escriptures que acreditin llurs tinences, per 
tal que el notari faci un capbreu autenticat. I això, sota la 
pena de pagament a l’erari regi de 200 florins d’or.

 ACA, C, reg. 2977, fols. 93v-94r.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 679.

Maria et cetera, dilectis et fidelibus universis et singulis offi-
cialibus dicti domini regis et nostri ad quos presentes pervenerint 
et pertineant infrascriptaa vel eorum locatenentibus, presentibus 
et futuris, salutem et dileccionem. Cum camerarius et sacrista 
monasterii Sancti Pauli civitatis Barchinone, ordinis sancti Bene-
dicti, capibreviare intendant et velint pro utilitate et conservacione 
reddituum et iurium earumdem camerarie et sacristie et ne ipsa 
iura occultari valeant seu alias deperire, omnes et singulos census, 
redditus, morabatinos, censualia, decimas, agraria, partes exple-
torum, necnon campos, vineas, terras, domos, mansos, hospicia, 
honores et possessiones ac quevis alia bona et iura universa ea-
rumdem camerarie et sacristie seu que pro eisdem teneantur seu 
ad eas, quavis // [fol. 94r] causa pertineant et spectent. Pro tanto, 
ad humilem supplicacionem pro parte camerarii et sacriste dicti 
monasterii propterea vobis factam, vobis et cuilibet vestrum dicimus 
et mandamus, de certa sciencia et expresse quatenus, incontinenti, 
cum pro parte dictorum camerarii et sacriste fueritis requisiti seu 
vestrum aliquisb fuerit requisitus, faciatis, voce preconia aut alias 
publice nunciari ut omnis et quemlibet persona cuiusvis fuerit 
legis, status aut condicionis que census, morabatinos, redditus, 
decimas, censualia, agraria, partes expletorum aut alios redditus 
et proventus faciant aut prestent et facere et prestare teneantur 
et debeant ipsis camerarie et sacristie, et etiam campos, vineas, 
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domos, mansos, hospicia et possessiones et quovis alia bona et 
iura quecumque que pro eisdem cameraria et sacristia teneant, 
habeant et possideant illa, sub pena ducentorum florenorum auri 
regio sive nostro aplicandorum erario, infra certum tempus per 
vos eis prefigendum, medio iuramento, nunciare et ostendere ha-
beant, necnon exhibere in posse notarii per dictos camerarium et 
sacristam electi seu etiam eligendi omnia et singula instrumenta 
et scripturas que habeant et teneant, facientia pro predictis ad 
hoc ut per ipsum notarium fieri valeat capibrevium autenticum et 
iuratum ad memoriam futurorum. Contrafacientes si forsan aliqui 
fuerint adc premissa effectualiter adimplenda per exaccionem dicte 
pene et alia remedia debita compellendo fortiter et districte.

Data Barchinone, quinta die ianuarii, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº XXXIIIIº. De Ortigiis, vicecancellarius.

Raimundus Baiuli, mandato regio facto per regentem cance-
llariam.

(Al marge superior, encapçalant el document) Licencia capi-
brevandi pro camerario et sacrista monasterii Sancti Pauli Bar-
chinone.

a. Segueix et, ratllat.  b. Segueixen dues paraules il·legibles ratllades.  c. Se-
gueix pri, ratllat.

 

150

1434, octubre, 15. Tortosa
La reina Maria posa a les mans de Pere Desvall i de Guillem Pere 

Lledó, professors en lleis de Barcelona, l’apel·lació presentada 
pel prior de Sant Pau del Camp contra la sentència dictada 
per Bonanat de Puigmarí, doctor en lleis de la ciutat comtal, 
i jutge designat per la reina en el litigi entre l’esmentat prior 
de Sant Pau del Camp, d’una banda, i la família dels Pratnar-
bonès, també de Barcelona, de l’altra. 

 ACA, C, reg. 2979, fol. 53r.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 680.

Maria, et cetera, fidelibus nostris Petro de Vallo, et Guillermo 
Petro Latonis, legum professoribus civitatis Barchinone, salutem 
et graciam. Causam appellacionis ad nos emisse, nobisque pre-
sentate pro parte prioris monasterii Sancti Pauli dicte civitatis a 
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quadam sentencia lata per Bonanatum de Podio Marino, legum 
doctorem dicte civitatis, iudicema seu comissarium per nos elec-
tum in causa que coram eo ducta extitit inter dictum priorem, ex 
una etb Pratnarbonès, eiusdem civitatis, parte ex altera, causis et 
racionibus in processu actitato contentis cum appellacioni dela-
tum est vobis, de quorum fide et probitate ac pericia confidimus, 
ducimus comittenda, mandantes vobis quatenus, resumptis proces-
sibus dicte cause, quos per eorum detentores ilico tradi velimus 
et iubemus et vocatis partibus supradictis et aliis si qui vocandi 
fuerunt, cause dicte appellacionis cognoscatis, decidatis et fine 
debito terminetis, prout de iure et racione repereritis faciendum, 
procedendo breviter,c simpliciter, summarie et de plano, sola facti 
veritate attenta, maliciis et diffugiis omnibus ultroiectis. Nos, enim, 
super predictis omnibus et singulis cum exinde deppendentibus, 
incidentibus, emergentibus et connexis, vobis comittimus vices 
regias atque nostras plenarie cum presenti.

Data Dertuse, XVª die octobris, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCCº XXXIIIIº. Petrus Jaufredi, vicecancellarius.

Andreas Daurini, ex provisione facta per Petrum Jaufredi, 
regentem cancellariam.

(Al marge superior, encapçalant el document) Pro priore Sancti 
Pauli civitatis Barchinone.

a. Segueix sive, ratllat.  b. Segueix un espai en blanc on s’hi havia de posar el 
nom.  c. Segueix simpliater, ratllat. 

151

1439, juliol, 27. Saragossa
La reina Maria demana als cardenals reunits en el sínode de Basilea 

que l’antiquíssim monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona 
sigui elevat a la categoria d’abadiat.

 ACA, C, reg. 3002, fols. 78 r.-v.
 Regests J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 680.

Reverendissimi et venerabiles in Christo Patres inter ceteras 
Yspanie civitates, tam spiritualibus quam corporalibus insigniis 
Barchinonam florent dinoscitur que, ut divini cultus celebritati ur-
bis correspondeant excellencia processionum et aliorum divinorum 
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officiorum scrinia dignitatum presencia illustrari pie dessiderat, cum 
enim episcopum Barchinone in remotis agere plerumque contingat 
ad processionum et divinorum officiorum celebracionesa prelatum 
extraneum intrare convenit aut carere. Nam preter proprium epis-
copum, abbas et alius deest prelatus qui episcopalibus insigniis 
fungi possit, ideo, Reverende Patres, vobis pie deprecamur affectu 
sacrosancto Sinodo humilliter // [fol. 78v] supplicantes quatenus 
prioratum monasterii Sancti Pauli Barchinone, ordinis sancti Be-
nedicti, cuius monasterium antiquissimum conventu monachorum 
et collegio decoratum sufficienter dotatum et intra menia civitatis 
fundatum, ad abbacialem dignetur extollere dignitatem, ut eius as-
sistencia divina decoretur, obsequia et vota laudabilia cuius celesti 
gustu suavissimob repleantur, quod pro speciali munere collato nostris 
affectibus piissime cedat acceptum cum gratiarum per humilium, 
Vestre Reverende Paternitates [...]c quorum actus Altissimus ad eius 
obsequia sempiterna feliciter dirigat.

Data Cesaraugusted XXVIIª die iulii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCCºXXXVIIIIº. La Reyna.

Reverendissimi et venerabiles in Christo Patribus sacrosancte 
Basiliensis Generali Sinodo.

Regina Aragonum et Sicilie.
Domina regina mandavit michi Guillermo Bernardo de Bru-

gada.
Probata.
(Al marge superior encapçalant el document) Prioris Sancti 

Pauli Barchinone.
a. celebrande, corregit sobre insignia, ratllat.  b. Segueix repellantur, rat-

llat.  c. Trencat.  d. Segueix XXIII, ratllat.

152

1439, juliol, 27. Saragossa
La reina Maria envia una carta als ambaixadors del rei d’Aragó i 

Sicília al sínode de Basilea perquè la trametin als cardenals que 
hi ha reunits, en la qual demana una distinció per a Barce-
lona [que el monestir de Sant Pau del Camp sigui elevat a la 
categoria d’abadia]. (Vegeu document anterior, núm. 151.)

 ACA, C, reg. 3002, fol. 78v.
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Reverende et venerabiles in Christo Patres et spectabiles viri 
nobisque sincere dilectis Sacrosancte generali basiliensis Sinodo 
scribimus in favorem cuiusdam pii affectus quo civitasa Barchinone 
illustrari desiderat, prout in cedula hic inclusa late poteritis intueri, 
ideo pie et devote Vestras intimo deprecamur affectu quatenus, cir-
ca obtentu eorum, de quibus dicto sacrosancto Sinodo scribimus, 
partes vestre laudande sollicitudinis sic velitis apponere quod inde 
laudandus affectatus sortiatur effectum quo desiderio nostro ad 
votum et labori vestro ad primum feliciter satisfiet.

Data Cesarauguste, XXVIIª die iulii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCCº XXXVIIIIº. La Reyna.

Reverendis et venerabilibus in Christo Patribus et dilectis nostris 
ambassatoribus illustrissimi domini regis Aragonum et Sicilie regis 
in Sacrosanctu Generali Sinodo Basilensis.

Idem: [Domina regina mandavit michi Guillermo Bernardo de 
Brugada.

Probata.]
(Al marge superior, encapçalant el document) Eiusdem [Priori 

Sancti Pauli Barchinone].
a. civitatas, per error de l’escrivà.

153

1443, maig, 25. València
La reina Maria demana al prior de Sant Pau del Camp que escolti 

tot el que li dirà l’arquebisbe de Saragossa [Dalmau de Mur], 
conseller i canceller del rei, sobre la qüestió relativa a una 
canongia a la Seu de Barcelona, de la qual el prior de Sant 
Pau és comissari apostòlic.

 ACA, C, reg. 3182, fol. 148r.

La reyna.
Venerable prior.
Nós ab nostres letres havem informat largament de nostra part 

lo reverent Pare en Christ e amat conseller e canceller del senyor 
rey e nostre e per miseració divinal arquebisbe de Çaragoça, sobre 
certs affers dels quals de nostra part ha comunicar ab vos tocants 
certa qüestió de una canongia de la Seu de Barchinona, de la 
qual vós sou comissari apostòlich. Pregam e encarregam vós per 
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tant que donant plena fe e creença a totes e sengles coses que lo 
dit reverent arquebisbe de nostra part vós dirà, axí com a nostraa 
pròpia persona, compliats aquelles ab bona promptitud segons de 
vós confiam, car a no poch plaer e servey vós ho reputarem.

Dada en València, a XXV dies del mes de maig del any mil 
CCCC XXXXIII. La reyna.

Al venerable religiós e amat nostre lo prior del monestir de 
Sent Pau de Barchinona.

Domina regina ad supplicacionem thesaurarii mandavit michi 
Laurencio de Casanova. 

Probata.
Fuit expedita alia similis que dirigitur al venerable religiós e 

amat nostre lo prior del monastir de Senta Anna de Barchinona.
a. Segueix plena, ratllat.

154

1450, abril, 21. Perpinyà
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, recorda als religio-

sos de la Congregació Claustral Tarraconense que l’abat de 
Banyoles, juntament amb el de Ripoll, foren elegits presidents 
de la congregació en el capítol celebrat a Sant Pau del Camp 
de Barcelona. Els demana que, malgrat que l’abat de Banyo-
les no podrà assistir al capítol vinent, no sigui exclòs de la 
presidència.

 ACA, C, reg. 3077, fol. 48v. 

La Reyna.
Venerables religiosos e amats nostres.
Segons som informada, en lo Capítol del trienni proppassat, 

celebrat en lo monastir de Sant Pau de Barcelona, foren elegits 
per presidents en lo dit Capítol los abats de Ripoll e de Banyoles, 
bons e honests religiosos. E jatsia per lur bona endreça, volgues-
sem fossen presents en lo Capítol de prop celebrador, però lo dit 
abbat de Banyoles per intervenció que de necessitat ha afer en les 
coses que se celebran en la present vila, no creem pusca ésser al 
dit Capítol. E per açò·us pregam e molt affectuosament encarre-
gam que, per sguart e contemplació nostres, qui per la dita rahó 
lo tenim occupat, dexets aquell en la dita presidència, no tocant-li 
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en aquella per causa de sa absència, car a servey e complacència 
ho haurem molt singulars.

Dada en Perpinyà a XXI dies d’abril de l’any mil CCCC L.
La Reyna.
Als venerables religiosos e amats nostres los abbats del orde 

de sant Benet en lo capítol celebrador en la ciutat d’Osca congre-
gats.

Domina regina mandavit michi Bartholomeo Sirvent.

155

1450, setembre, 22. Perpinyà
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, confia a Bertran Miquel, 

professor en lleis de Barcelona, els litigis que es dirimeixen entre 
Antoni Vengut, monjo del monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona, fill i hereu d’Antoni Vengut, cirurgià difunt, de la 
mateixa ciutat, d’una banda, i alguns que pretenen tenir dret 
sobre l’herència d’aquest, de l’altra. Li demana que posi fi amb 
justícia i aviat a aquests litigis.

 ACA, C, reg. 3265, fol. 23v.
 Regesta J. MUTGÉ, “Documents de cancelleria reial sobre el monestir de Sant 

Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)”, Acta/Mediaevalia, 20-21, vol. I, 
p. 680.

Maria et cetera, fideli nostro Bertrando Michaelis, legum pro-
fessori civitatis Barchinone, salutem et graciam.

De vestris sciencia et probitate plenarie confidentes, omnes et 
singulas causas seu questiones que vertuntur et seu verti speran-
tur inter Antonium Vengut, monachum monasterii Sancti Pauli de 
Campo Barchinone, filium et heredem Antoni Vengut, quondam, 
cirurgici et civis Barchinone, ex una parte, et nonnullosa creditores 
et vel pretendentes ius, peticionem seu demandam habere contra 
hereditatem dicti defuncti, parte ex altera, sive inter ipsos creditores 
adinvicem seu alias quomodocumque, pretextu bonorum, rerum 
et iurium dicte hereditatis, coniunctim vel divisim, et tam agendo 
quam defendendo, ne dictarum causarum contingencie dividantur 
nec per diversos iudiciorum strepitus interdando partes predicte 
maioribus laboribus vexentur et tribulentur et ut his et similibus 
amfractibus abinde quam serventur ex quo inde deliberavimus dictas 
causas in dicta civitate Barchinone pertractari, vobis harum serie 



289EL MONESTIR BENEDICTÍ DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA

ad decidendum ducimus commitendas, mandantes vobis quatenus, 
vocatis partibus et auditis et aliis etiam qui inde vocandi fuerint et 
audiendi, ipsisque ad plenum auditis necnon resumptis processibus 
dictarum causarum si qui sint quos per illorum detentores vobis 
tradi velimus, visis presentibus, et iubemus de dictis causis et illa-
rum qualibet cognoscatis easque decidatis et fine debito terminetis, 
prout de iure et racione inveneritis faciendum, procedendo in hiis 
breviter, simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et figura 
iudicii, sola facti veritate attenta, maliciis et difugiis postpositis 
quibuscumque. Nos, enim, super predictis omnibus et singulis cum 
incidentibus, dependentibus emmergentibus et connexis ac eis ad-
herentibus quoquomodo, vices regias atque nostras vobis comitimus 
plenarie cum presenti.

Data Perpiniani, die XXIIª septembris, anno a Nativitate Domini 
Mº CCCCº Lº. De Ortigiis, vicecancellarius.

Petrus Castellon, ex peticione facta per regentem cancellarie. 
Probata.

(Al marge superior, encapçalant el document) Fratris Antoni 
Vengut, monachi monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone.

a. Segueix alios, ratllat.

156

1510, juliol, 16. Montsó
Ferran el Catòlic posa sota la seva protecció, salvaguarda, custòdia 

especial i guiatge el monestir de Sant Pau del Camp, el prior, 
el prepòsit i totes les persones que depenen del monestir, tots 
els béns del cenobi, mobles i immobles, i el molí anomenat de 
Clesquerí, situat en el terme del castell de Cervelló, amb totes les 
seves pertinences. Aquell qui no respecti l’esmentada protecció, 
incorrerà en la indignació reial, haurà de restituir el dècuple 
dels danys causats i pagar 1.000 florins d’or a l’erari regi. Per 
tal que tothom n’estigui assabentat, el rei mana a tots els seus 
oficials que facin pregonar aquesta protecció dintre de les seves 
respectives jurisdiccions i que ordenin la col·locació dels penons 
i insígnies reials en tots els dominis del monestir. 

 ACA, C, reg. 3558, fols. 109r-110r.

Nos Ferdinandus, et cetera.
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Quia non deceat regiam dignitatem et ad officium nobis ab 
Alto traditum pertinere noscatur in regni securitate et pacis ame-
nitate fovere singulariter singulos et generaliter universos intra 
regii foventes imperii multas incolatum personas tamen eclesias 
et loca sacra servicio divino dedita ubi cultuo a divinuis iugiter 
nocte diequea celebratur, ob cum tenentur offensa gravaminem 
violencia et inquietudine preservare ac speciali deffensionis clipeo 
protegere et deffendere. Cum itaque plus timeri soleant que spe-
cialiter iniunguntur quamque generaliter imperantur.

Licet monasterium Sancti Pauli de Campo Barchinone illius-
que prior, monachi et prepositus, frater [.....]b, cuius prepositi oneri 
incumbit alimentare priorem et monachos ipsius monasterii officia-
lesque, domestici, ministri et vassalli illorumque bona, casalia et 
molendina, resque et bona eorum sint sub nostro generali presidio 
et guidatico ac salvaguardia positi. Attamen ad uberiorem caute-
lam ut presens proteccio generaliter omnibus innotescat et a pravo 
malignandi proposito, audaciam cohibeat, tenore presentis privilegii 
firmiter va- // [fol. 109v] lituri, de nostra certa sciencia deliberate et 
consulte ponimus, recipimus et constituimus prefatum monasterium 
illiusque priorem et monachos ac prepositum, presentes pariter et 
futuros dictique monasterii et prepositure servitores advocatos pro-
curatores, vassallos, castra ac loca dicti monasterii et prepositure 
una cum eorum bonis mobilibus et immobilibus eorum et cuiuslibet 
eorum et signanter molendinumc vulgariter nominatum de Cles-
queri quod dicta prepositura dicitur possidere in termino castri de 
Cervilione cum aqua, reco, subreco, resclosa et suis apparatibus et 
cum molineriis et arrendatoribus, familia et eorum bonis et enim 
molendinariis et venientibus ad dictum molendinum cum eorum 
animalibus et bladiis eundo, scilicet stando et redeundo, sub nos-
tra regia proteccione, speciali custodia, guidatico et comanda, ita 
quod nullus de nostro confisus amore vel gracia audeat, teneretur 
vel presumat dictos priorem, prepositum, monachos et personas ac 
bona predictorum invadere, capere, ledere, damnificare, iniuriare, 
offendere, detinere, arrestare et marchare vel pignorare culpa, cri-
mine vel debitis alienis nisi in eis fuerint principaliter aut fideius-
sorio nomine obligati, nec in hiis casibus, nisi prius in illis fuerit 
reperti fatica de directo vel ius et racio fieri permittant nec alias 
eis damnum vel malum in personis vel bonis facere vel inferre aut 
iniuriam, offensam seu violenciam aliquatenus irrogare presumant. 
Quare, si aliquis, ausu temerario ductus, contra nostram huiusmodi 
proteccionem salvaguardiam, guidaticum, custodiam et comendam 
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sic specialem irruerat damnum predictis seu eorum bonis facere 
seu irrogare presumpserit iram et indignacionem nostram periavique 
florenorum auri mille nostris erario applicandorum absque spe venie 
se noverit incursurum, // [fol. 110r] damno illato penis plenarie in 
undecuplum emendato et resecato. Adiicentes quod vos et quilibet 
ex vobis eisdem causis et in eisdem casibus in penas presentis 
proteccionis censeatur incurrisse in quas quicumque alii vos vel 
aliquem ex predictis, ut prefertur, offendentes inciderent, ipso facto 
et [.....]d equalitas observetur. Et ut de predictis ignoranciam allegari 
non valeat, instrictius precipiendo mandamus futuro locumtenenti 
generali necnon gerentibus vices nostris generalis gubernatoris in 
nostris principatu Cathalonia et comitatibus Rossilionis et Ceritanie 
necnon vicario et subvicario et baiulis, ceterisque universis et sin-
gulis officialibus tam nostris quam alienis et tam presentibus quam 
futuris, requirendos tamen requirentes quatenus huiusmodi nostram 
proteccionem, custodiam, salvaguardiam et guidaticum, ceteraque 
omnia et singula precontenta faciant per loca solita iurisdiccionum eis 
comissarum publice nunciari necnon in portis et turribus, castris et 
domibus dicti monasterii et prepositure et in molendino predesignato 
aut alibi ubi expedierit pannones et insignia nostra regia attigi et 
apponi faciant in signum proteccionis huiusmodi ut omnibus melius 
et plenius innotescat, et non contrafaciant vel veniant si preter ire 
et indignacionis nostre incursuri, penam preapositam cupiunt non 
subire. In cuius rei testimonium, presentem fieri iussimus nostro 
comuni sigillo impendenti munimine,

Datum in villa Montissoni, die XVIª mensis iulii, anno a 
Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, regnorumque 
nostrum videlicet Sicilie ultra farum anno quadragesimo tercio, 
Aragonum et aliorum tricesimo secundo, Sicilie autem citra farum  
et Hierusalem octavo.

Augustimus, vicecancellarius.
Petrus Johannes, mandato regio facto per Augustinum, vice-

cancellarium. Visa per thesaurarium et [...]e generales.
Probata.
a. Nocte dieque, afegit a la interlínia.  b. Il·legible.  c. Segueix nomi, 

ratllat.  d. Il·legible.  e. Il·legible.





Índex de noms1

ABBATIA (Bernardus DE), escrivà i 
vicecanceller del rei Jaume II, 
jurisperit de la cort, docs. 25, 30, 
32, 33 // Bernat Sabadia.

ABELLA, Apilia (Ferrer D’, Ferrarius DE), 
procurador del comtat d’Urgell 
i del vescomtat d’Àger, p. 87; 
doc. 43.

ADIMARO, Adimarus (Alamanno, Ala-
mannus), bisbe de Pisa, cardenal 
del títol de Sant Eusebi, conegut 
comunament per “cardenal de 
Pisa”, p. 79; doc. 141.

Àger, vescomtat d’, vicecomitatus 
Agerensis, de l’antic comtat d’Urgell, 
doc. 43.

AGNETA, Agnete, doc. 14.
AGUILAR, Aguilario (Berenguer D’, 

Berengarius DE) de la casa del 
rei, recaptador d’impostos, p. 25; 
docs. 9, 18, 19, 20.

AGUSTÍ, Augustini (Bernat, Bernardus), 
agricultor, p. 53; doc. 139.

AGUSTINI (Jacobus), auditor de la 
cort del rei Pere el Cerimoniós, 
testimoni, doc. 71.

ALFONS, Alfonsus, II de Catalunya, 
III d’Aragó, I de València, rei, 
anomenat “el Liberal”, pp. 8, 24, 
29, 81; doc. 1.

ALFONS, Alfonsus, III de Catalunya, 
IV d’Aragó, II de València, rei, 

1. En aquest índex, els noms de persona són escrits en versaleta, els noms 
geogràfics en lletra normal i els altres assumptes en lletra cursiva. Al costat de la veu 
principal, hi són indicades les variants. En primer lloc, hi figura la remissió a les pàgines 
de l’estudi (p., pp.) i, a continuació, precedits de l’abreviatura doc., docs., segueixen les 
de l’apèndix documental, que es refereixen al número del document. Quan els noms no 
són citats a l’estudi o als regests i només apareixen a l’apèndix documental en forma 
llatinitzada, hem indicat, després del signe //, la forma actual, sempre que ens ha semblat 
que podia ser útil per al lector. Hem prescindit dels autors d’obres citades, perquè ja 
figuren a la relació bibliogràfica. També hem prescindit de la veu Sant Pau del Camp, 
ja que, implícitament o explícita, es conté a totes i cadascuna de les pàgines del llibre. 
També hem prescindit de les localitats d’expedició dels documents.
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anomenat “el Benigne”, pp. 8, 
18, 19, 27, 28, 29, 47, 48, 49, 85; 
docs. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48.

ALFONS, Alfonsus, IV de Catalunya, 
V d’Aragó, III de València, I 
de Mallorca, I de Nàpols, rei, 
anomenat “el Magnànim”. Infant: 
pp. 8, 51, 90; doc. 121. Rei: pp. 8, 
10, 11, 22, 39, 51, 53, 54, 72, 73, 
74, 75, 78, 90, 91, 95; docs. 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 136, 144, 145, 146, 148.

ALFONS D’ARAGÓ, infant reial, duc de 
Gandia i marquès de Villena, fill 
de Pere d’Aragó, nét de Jaume II, 

 cosí de Pere el Cerimoniós, 
 p. 70.
ALMANSOR, cabdill musulmà d’al-

Andalus, p. 13.
Alt Penedès, comarca de Catalunya, 

pp. 35, 36, 49.
AMÁRIZ DE CLASQUERÍ (Petrus), arque-

bisbe de Tarragona, canceller del 
rei Pere el Cerimoniós, docs. 61, 66. 

AMELL, Amilii (Ramon, Raimundus), 
rector de l’església de Cervera, 
p. 68; doc. 8.

ANGLESILL (Joan, Johannes), llicenciat 
en decrets de Barcelona, pp. 51, 
61; doc. 136.

ANGULARIA (Guillermonus DE), testimoni, 
doc. 29.

ANGULARIA (Guillermus DE), testimoni, 
doc. 29.

APILIA (Berengarius DE), noble, 
portantveus de governador a 
Catalunya, doc. 63.

ARANDA (Francesc D’, Franciscus DE), 
cartoixà de Portaceli, ambaixador 
del rei Martí I a la cúria papal, 
pp. 72, 73; docs. 117, 119.

Arboçar, l’, s’Arboçar, poble del terme 
d’Avinyonet del Penedès, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, p. 37; doc. 62.

ARINYO, Darinyo (Franciscus D’, Fran-
ciscus), escrivà del rei Alfons el 
Magnànim, doc. 129.

ARNAU, Arnaldus, moler, p. 52; doc. 56.
Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona, 

pp. 7, 15, 82.
Arxiu Secret Vaticà, Roma, p. 87.
AUGUSTINI (Guillermus), escrivà dels 

reis Jaume II i Alfons el Benigne, 
docs. 32, 43 // Guillem Agustí.

AUGUSTINUS, vicecanceller del rei Fer-
ran II el Catòlic, doc. 156.

AVERSONE (Bernardus DE), escrivà de 
Jaume II, docs. 22, 29 // Bernat 
d’Averçó.

Avinyó, ciutat de Provença (França), 
seu papal, pp. 10, 67, 68, 70, 71, 
87, 88, 93.

AVINYÓ (Guillem D’), abat del monestir 
de Sant Cugat del Vallès, p. 74.

Avinyonet del Penedès, municipi 
de Catalunya, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
pp. 27, 37.

BAIULI (Raimundus), escrivà de la reina 
Maria, muller i lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, docs. 140, 141, 142, 
148, 149 // Ramon Batlle.

Baix Llobregat, comarca de Catalunya, 
província de Barcelona, pp. 9, 
35, 91.

Balaguer, municipi de Catalunya, 
comarca de la Noguera, província 
de Lleida, p. 29.

BANYERES (Francesc, Franciscus), 
prepòsit del monestir de Sant 
Pau del Camp, pp. 39, 78, 91; 
doc. 145.

Barcelona, ciutat i capital de 
Catalunya: Càrrecs municipals: 
administrador del Pont de Sant 
Boi, p. 76; advocats de la ciutat, 
p. 60; clavaris, p. 60; mostassaf, 
pp. 60, 76. Govern municipal: 
Consell de Cent, pp. 47, 51, 58, 
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59, 60, 76, 98; Consell de Vint-i-
Cinc, pp. 47, 59, 60, 61; consellers, 
pp. 58, 59, 60, 76, doc. 135; 
determinadors de les qüestions 
dels impostos, p. 48; talladors 
d’impostos, p. 48. Jurisdicció 
eclesiàstica: bisbat, docs. 14, 
15, 60, bisbe, episcopus, doc. 
63; Seu, Sedis barchinonensis, 
pp. 63, 98, docs. 7, 32, 43, 47, 
48, 153; Sant Marc, altar de la 
Seu, p. 84; Santa Llúcia, capella 
de la Seu, p. 93; Sant Agustí, 
església de, p. 45; Sant Cugat 
del Rec, església de, p. 55; Sant 
Jaume Apòstol, església de, p. 55; 
Sant Miquel, església de, p. 55; 
Santa Maria del Mar, església 
de, p. 55; Santa Maria del Pi, 
església de, p. 55. Jurisdicció 
reial: batlle, baiulus, p. 43, docs. 
30, 36, 56, 63, 73, 147; batlle 
general de Catalunya, baiulo Ca-
thalonie generalis, p. 43, doc. 30; 
sotsbatlle, subbaiulus, doc. 147; 
sotsveguer de Barcelona i del 
Vallès, subvicarius Barchinone 
et Vallensis, p. 22, docs. 77, 
147, 148; veguer de Barcelona, 
pp. 21, 84, docs. 49, 57, 61, 67, 
73, 74, 146, 147, 148; veguer i 
vegueria de Barcelona i del Vallès, 
pp. 22, 39, 63, 87, 93, docs. 14, 
33, 35, 36, 38, 39, 40, 63, 64, 
77, 80, 99, 108, 109, 113, 120, 
123, 143, 145; veguer del Vallès, 
docs. 34, 64, 67. Societat: jueus, 
judei, doc. 30. Urbanisme: carrers 
i places: Còdols, carrer dels, 

 p. 34; Hospital, carrer de l’, p. 45; 
Mar, carrer del, p. 29; Robador, 
carrer d’en, p. 45; doc. 51; Oli, 
carrer de l’, p. 43; Oli, plaça de 
l’, Olei, platea, pp. 43, 94, doc. 
69; Sant Pau, carrer de, p. 45; 
Santa Anna, carrer i riera de, 
p. 34; forns, docs. 51, 52, 53, 

54, 55; muralles: mur vell, murus 
veteris, doc. 30; portals: Ollers 

 (o Trenta Claus), porta dels, 
 p. 34.
BARTOLOMEO (Bernardo, orde de sant 

Benet), bisbe de Città di Castello 
(Itàlia), nunci del papa Benet XIII, 
p. 75; docs. 129, 130, 131, 134.

Basilea, Sínode de, p. 22.
BASTIDA (Franciscus DE), escrivà d’Alfons 

el Benigne, doc. 37.
BELL-LLOC, Bello loco (Guillem DE, 

Guillermus DE), membre del llinatge 
català dels Bell-lloc molt relacionat 
amb Sant Pau del Camp, pp. 13, 
85; doc. 46.

BELL-LLOC I D’ALEMANY (Simó DE), del 
llinatge dels Bell-lloc, p. 28.

BENET XII, Benedictus, pontífex romà, 
pp. 64, 87; doc. 49.

BENET XIII (Pero Martines de Luna), 
pontífex de l’època del Cisma 
d’Occident, pp. 56, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 76, 78, 89, 98; docs. 114, 
116, 117, 118, 119.

BERENGUER (III), abat del monestir de 
Santa Maria d’Arles, diòcesi de 
Perpinyà, p. 43.

BERENGUER, Berengarius (Pere, Petrus), 
prior del monestir de Sant Pau del 
Camp, pp. 57, 87; doc. 59.

BERENGUER, Berengarius, esclau turc 
comprat per Berenguer Cabanyals, 
monjo de Sant Pau, p. 44; doc. 
65.

BERNAT, abat del monestir benedictí de 
Sant Pere de Besalú, p. 69.

BERTRAN, Bertrandi (Pere, Petrus), 
clergue de Montblanc, p. 64; 
doc. 49.

Besòs, riu de Catalunya, p. 35.
BIANYA (Jaume DE, Jacobus DE), canon-

ge d’Urgell i jutge de la cort de 
Jaume II, pp. 58, 63, 97; docs. 
3, 7, 10.

BISCARRA (Dominicus DE), escrivà del 
rei Jaume II, doc. 35.
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BLANCA D’ANJOU, reina de la Corona d’A-
ragó, muller de Jaume II, p. 68.

BOÏL, Boyl (Felip DE, Philipus DE), 
mestre racional de la cort del rei 
Alfons el Benigne, doc. 46.

BOÏL, Boyl (Jofre, Gaufridus), prelat 
valencià, procurador del rei 
Joan I a la cúria papal, p. 70; 
doc. 93.

BONELL, Bonelli (Antoni, Anthonius), 
llicenciat en decrets, pp. 53, 61; 
doc. 139.

BONET, Boneti (Bernat, Bernardus), 
procurador del prior de Sant Pau 
del Camp, pp. 29, 52, 86; docs. 
44, 56. Procurador i sagristà 
del monestir de Sant Cugat del 
Vallès, pp. 48, 49, 85, 87: docs. 
45, 48.

BORELLI, Borrelli (Petrus Arnaldus), 
escrivà del rei Alfons el Magnànim, 
docs. 124, 136.

BÒRIA, Boria (Tomàs, Thome), 
jurisperit, p. 54; doc. 146.

BOTELLA (Matheus), escrivà de Jau-
 me II, docs. 14, 16.
BOTELLA (Ramon, Raimundus), ciutadà 

de Barcelona, p. 46; docs. 51, 
53, 55.

bovatge, bovaticum, tribut, p. 26; 
doc. 40.

BRUGADA (Guillermus Bernardus DE), 
escrivà de la reina Maria, muller 
i lloctinent d’Alfons el Magnànim, 
docs. 151, 152.

BRUGNIACO (Joan DE), vulgarment 
conegut com el “cardenal de 
Viviers”, pp. 70, 71; docs. 83, 85, 
88, 95, 101, 103.

BUSA (Bartholomeus), escrivà del rei 
Alfons el Magnànim, doc. 145.

BUSQUETS (Guillem), monjo del mo-
nestir de Sant Pau del Camp, 
p. 82.

ÇA CALM (Petrus), vicecanceller del 
 rei Joan I, doc. 99 // Pere Sacalm.

ÇA COMA (Petrus), escrivà del rei Pere 
el Cerimoniós, testimoni, doc. 71 
// Pere Sacoma.

ÇA COSTA (Franciscus), vicecanceller 
del rei Joan I, docs. 79, 80 // 
Joan Sacosta

ÇA PLANA (Petrus), escrivà del rei Pere 
el Cerimoniós, testimoni, doc. 71 
// Pere Saplana.

ÇA SALA (Franciscus), regent de la can-
celleria de l’infant Alfons (futur 
Alfons el Magnànim), doc. 121.

CABANYALS (Berenguer, Berengarius), 
monjo del monestir de Sant Pau 
del Camp, pp. 44, 93; doc. 65.

Cabanyes, les, municipi de Catalunya, 
comarca de l’Alt Penedès, provín-
cia de Barcelona, p. 37; doc. 62.

CABRERA, Capraria (Bernat DE, 
Bernardus DE), noble del llinatge 
dels Cabrera, p. 40; doc. 21.

Calàbria, regió d’Itàlia, p. 29.
CALBET, Calbeti (Jaume, Jacobus), 

doctor en lleis, conseller de Pere 
el Cerimoniós, ciutadà honrat, 

 p. 46; docs. 51, 53, 54.
Caldes de Montbui, Calidarum de 

Montebovino, municipi de Ca-
talunya, comarca del Vallès Occi-
dental, província de Barcelona,  
pp. 36, 48, 85; docs. 45, 47, 48.

Càller, castell de, a l’illa de Sardenya, 
p. 85.

CALIXT II, pontífex romà, p. 13.
CALVELL (Vengucius), veí de Barcelona, 

testimoni, doc. 71.
cambrer i sagristà del monestir de 

Sant Pau del Camp, camerarius et 
sacrista monasterii Sancti Pauli de 
Campo Barchinone, doc. 149.

Cambra Apostòlica, pp. 56, 67.
CANAL, Canali (Simó, Simon), monjo 

del monestir de Sant Pau del 
Camp, pp. 43, 93; doc, 69.

CANET, Caneti (Bernat, Bernardus), 
escrivà del rei Alfons el Magnànim, 
doc. 124.
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Cantallops, Cantalops, Quantalops, 
quadra propietat de Sant Pau 
del Camp, situada al terme 
d’Avinyonet del Penedès, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, pp. 25, 37, 87; docs. 
10, 12, 62, 66.

Canyelles, Canellis, municipi de 
Catalunya, comarca del Garraf, 
província de Barcelona, p. 37; 
doc. 62.

CANYELLES, Canellis (Bertran DE, Ber-
trandus DE), veguer de Vilafranca 
i de Montblanc, pp. 24, 25; docs. 
10, 12.

CANYELLES (Llong, Longus), de la 
parròquia de Sant Andreu de 
Palomar, emfiteuta de Sant Pau 
del Camp, p. 22; doc. 77.

ÇAPLANA , Ça Plana (Bernardus), escrivà 
del rei Joan I, docs. 100, 101 // 
Bernat Saplana.

CARBÓ, Carbo, Carbonis (Galceran, 
Galcerandus), paborde del Penedès 
del monestir de Sant Cugat del 
Vallès, després prior de Sant Pau 
del Camp, pp. 39, 75, 76, 77, 78, 
79, 90, 91; docs. 125, 126, 127, 
131, 137, 140, 141, 144.

CARDONA (Raimundus DE), testimoni, 
doc. 29.

CARDONA (Sperendeus), jurista, conse-
ller i promotor de la cort del rei 
Joan I; vicecanceller del rei Martí 
I l’Humà, doc. 113.

CARLES IV, anomenat “el Bell”, rei de 
França de la dinastia dels Capets, 
p. 85.

CARRÒS (Francesc), almirall de Jau-
me II, p. 85.

CASANOVA (Laurencius DE), escrivà de 
la reina Maria, lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, doc. 153.

Castella, guerra entre Castella i la 
Corona d’Aragó, pp. 31, 37.

Castellet, Castelleto, municipi de 
Catalunya (Castellet i la Gornal), 

comarca de l’Alt Penedès, província 
de Barcelona, p. 37; doc. 62.

CASTELLET (Jordi DE), prior del monestir 
de Sant Pau del Camp, p. 99.

CASTELLI (Narcissus), escrivà del rei 
Martí l’Humà, doc. 110.

CASTELLON (Petrus), escrivà de la 
reina Maria, lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, doc. 155.

CASTIGLIONE (Branda DE), comuna-
ment anomenat el “cardenal de 
Piacenza”, p. 77; doc. 138.

CASTILIONI (Jacobus DE), protonotari 
de l’infant Martí (futur Martí 
l’Humà), doc. 70.

CASTILIONIS (Mathia), vicecanceller 
del rei Martí l’Humà, docs. 108, 
109, 111.

cena, tribut, docs. 4, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29.

CELESTÍ V, pontífex romà, pp. 20, 
68.

Cerdanya, Ceritania, comtat de, doc. 
156.

Cervelló, Cervilione, castell de, comarca 
del Baix Llobregat, província de 
Barcelona, pp. 18, 35; docs. 70, 
156. 

CERVELLÓ, Cervilione (Bernat, Ber-
nardus), notari de Barcelona, 
pp. 52, 65; doc. 63.

CERVELLÓ, Cervilione (Guillem de, 
Guillermus de), portantveus 
de l’infant Pere (futur Pere el 
Cerimoniós), doc. 44.

Cervera, Cervaria, municipi de Ca-
talunya, comarca de la Segarra, 
província de Lleida, doc. 8.

CERVERA, Cervaria (Ramon, Raimundus, 
Raymundus), doctor en decrets, 
promotor de la cort i regent 
de la cancelleria del rei Pere el 
Cerimoniós, docs. 67, 71.

Cervera, església de, p. 68.
CIJARII (Petrus DE), doctor en lleis, 

testimoni, doc. 71 // Pere Sitjar.
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Cisma d’Occident, pp. 10, 70, 78, 88.
CITIÓ, Citionis (Guillem, Guillermus), 

veguer de Barcelona i del Vallès, 
p. 35; doc. 25.

Città di Castello, Civitas Castelli, ciutat 
d’Itàlia, regió d’Úmbria, prop del 
riu Tíber, bisbe de: pp. 75, 76; 
docs. 129, 130, 131, 134.

Clariana. Indret no identificat. No 
podem dir si aquest topònim es 
refereix a un poble del terme de 
Castellet i la Gornal, comarca del 
Garraf, província de Barcelona, 
o bé a un alou del terme del 
castell d’Olèrdola, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
doc. 62. 

CLASQUERÍ, Casclarino (Francesc, 
Franciscus), ciutadà de Barcelona, 
emfiteuta de l’infant Martí, 

 pp. 35, 36; doc. 70.
CLASQUERÍ, Casclarino (Pere DE, Petrus 

DE), jurisperit de Barcelona i jutge 
de la cort, pp. 43, 58; doc. 30.

Clesquerí, molí de, molendinum 
nominatum de Clesqueri, molí 
propietat de Sant Pau del Camp, 
situat en el terme del castell de 
Cervelló, pp. 18, 36; doc. 156.

CLIMENT V, pontífex d’Avinyó, p. 68.
CLIMENT VII, pontífex d’Avinyó, durant 

el Cisma d’Occident, pp. 69, 70, 
71, 88, 93, 74, 78, 79; docs. 81, 
82, 84, 85, 86, 89, 92, 94, 98, 
100, 101.

COLLE (Petrus DE), àlies Llobet, escrivà 
de la reina Maria, muller del rei 
Alfons el Magnànim, docs. 133, 
134, 135, 137, 138. 

col·legi cardenalici, collegio cardi-
nalium, p. 69; docs. 82, 83, 84, 
85, 87, 91.

Collserola, muntanya que limitava el 
territori de Barcelona, p. 35.

COLONNA, Columpna (Pere, Petrus), 
cardenal diaca del títol de Sant 
Eustaqui, p. 68; doc. 8.

COMARENALLA (Pere DE, Petrus DE), 
monjo de Sant Pau del Camp, 
pp. 21, 93; doc. 36.

COMITIS (Petrus), doctor en lleis, doc. 
68.

COMPANYO (Petrus), escrivà del rei 
Alfons el Magnànim, docs. 125, 
126, 127, 128.

Compromís de Casp, p. 73.
COMTE (Pere), rector de l’altar de Sant 

Marc de la Seu de Barcelona, 
p. 84.

Concili de Constança, p. 74; doc. 134.
CONESA (Jacobus), canceller del rei Pere 

el Cerimoniós, docs. 56, 58.
Congregació Claustral Tarraconense, 

congregació que agrupava els 
monestirs benedictins. Alguns 
dels seus capítols se celebraren 
a Sant Pau del Camp, pp. 86, 
92; doc. 154.

Constitucions Generals de Catalunya, 
Constituciones Cathalonie Gene-
rales, pp. 21, 44; docs. 33, 36.

Constitucions de Pau i Treva, p. 50.
CONTIJOC, Contijoch (Andreu, Andreas 

DE), conseller i auditor de la 
cort del rei Pere el Cerimoniós, 
doc. 71.

CORDE (Bernardus DE), veí de Barcelona, 
testimoni, doc. 71.

coronatge, impost extraordinari, p. 30.
Còrsega, illa de la Mediterrània, 

doc. 35.
CROS (Pere, Petrus), de l’orde de sant 

Benet, prepòsit del monestir de 
Sant Pau del Camp, pp. 49, 91; 
doc. 79.

DANDEVAL (Guerau, Geraldus), patró 
de la capella de Sant Miquel, 
construïda dins l’església de 
Santa Maria de Tàrrega, p. 64; 
doc. 49.

DALMAU, Dalmacii (Berenguer, Be-
rengarius), malfactor, d’ofici 
flassader, p. 19; docs. 38, 41.
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DARNIUS, Dernius (Pere, Petrus), 
procurador de la reina Maria, 
muller i lloctinent d’Alfons el 
Magnànim, a la cúria del papa 
Martí V, p. 76; doc. 134.

DAURINI (Andreas), escrivà de la reina 
Maria, muller i lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, doc. 150.

Decretals, Decretales, llibre on hi 
eren compilades les constitucions 
pontifícies, obra de Sant Ramon 
de Penyafort, p. 19; doc. 38.

delme, dècima, decima, impost que es 
pagava a l’Església, doc. 60.

DESBAC (Hug), abat del monestir 
benedictí de Santa Maria de 
Ripoll, p. 85.

DESBOSC, de Boscho (Ramon, Rai-
mundus), monjo de Sant Pau del 
Camp, pp. 21, 92, 93; doc. 35.

DESCAMPS (Guillem), abat del monestir 
de Santa Maria de Ripoll, p. 84.

DESCASALS, Casalibus (Bonanat, 
Bonanatus DE), jurisperit de 
Barcelona, p. 59; docs. 44, 50.

DESCOLL, Collibus (Pere, Petrus DE), 
notari de Barcelona, doc. 70.

DESPENS (Pere, Petrus), jurisperit, 
vicecanceller, conseller del rei 
Pere el Cerimoniós, p. 58; docs. 
43, 52, 54, 55, 57, 73.

DESPERER, Dez Perer, Perario (Francesc, 
Franciscus DE), monjo cambrer del 
monestir de Sant Pau del Camp, 
pp. 53, 71, 88, 93, 94; docs. 68, 
100, 101, 102, 103.

DESPLÀ, Plano (Guillem, Guillermus 
DE), p. 46; doc. 51.

DESPLÀ, Plano (Joan, Johannes DE), 
conseller del rei Pere el Cerimoniós 
i promotor dels afers de la cúria 
de l’infant Joan (futur Joan I), 

 pp. 50, 60; doc. 75.
DESPONT, Despontis, Pontis (Pere, 

Petrus, Petrus DE), secretari i 
escrivà del rei Joan I, p. 70; docs. 
85, 93, 98, 105, 106.

DESPRATS, Pratis (Narcís, Narcissius 
DE), mercader de Barcelona, 

 pp. 56, 57; doc. 111.
DESQUER, Querio (Mateu, Matheus 

DE), llicenciat en decrets de 
Barcelona, pp. 44, 52, 56, 60; 
docs. 71, 109.

DESTANY (P. G.), membre de la cort del 
rei Pere el Cerimoniós, doc. 78.

DESVALL, Vallo (Bartomeu, Bar-
tholomeus), batlle de Gualter, 
doc. 43.

DESVALL, Vallo (Pere, Petrus DE), 
professor en lleis de Barcelona, 
pp. 50, 61; doc. 150.

dret de patronat, ius patronatus, doc. 
49.

DESVALLS (Guillem), testimoni, p. 29.
DURFORT, Durfortis (Guillem, Gui-
 llermus), participà en l’admi-

nistració reial i en el govern 
municipal de Barcelona, tingué 
un forn en aquesta ciutat, pp. 45, 
46; docs. 16, 51.

DUSAY (Arnaldus), escrivà d’Alfons el 
Benigne, docs. 47, 48.

Eivissa, illa de l’arxipèlag de les 
Balears, p. 97.

EIXIMENIS, Exemini (Joan, Johannes), 
notari de Barcelona, doc. 80.

Elna, catedral d’, p. 76.
ERMENGOL, Ermengaudi (Francesc, 

Franciscus), jurisperit de Barce-
lona, pp. 47, 59; doc. 44.

ESCALES (Ramon D’), bisbe de Barcelona, 
p. 98.

Espiells, casa d’, Spiellis, domus de, 
“casa forta” que el monestir de 
Sant Pau del Camp posseïa a la 
parròquia de Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental), pp. 28, 29, 36, 
48, 86; docs. 34, 40.

ESPIELLS (Guillem D’), p. 28.
Espitlles, d’Espilles, llogaret del 

terme de Santa Margarida i els 
Monjos, comarca de l’Alt Penedès, 
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província de Barcelona, p. 37; 
doc. 62.

ESQUERIT, Esquerit (Pere, Petrus), 
dispenser del rei Jaume II, p. 29; 
doc. 2.

ESTEVE, Stephani (Jordi, Georgium), 
veí de Barcelona, pp. 51, 90; 
docs. 121, 137.

ESTRUCH (Bernat), abat del monestir 
de Sant Cugat del Vallès, p. 74; 
doc. 125.

fadiga de dret, fatica iuris, doc. 57.
EUGENI IV, pontífex romà, p. 22.

FERNÁNDEZ DE HEREDIA (Juan), gran 
Mestre de Rodes de l’orde de 

 Sant Joan de Jerusalem, pp. 11, 
70.

Ferran, caseria de Catalunya, si-
tuada al nord de Sant Pere de 
Molanta, comarca de l’Alt Penedès, 
província de Barcelona, p. 37; 
doc. 62.

FERRAN I, Ferdinandus, rei de la Corona 
d’Aragó, anomenat “d’Antequera”, 
pp. 8, 39, 54, 72, 73, 90; docs. 
120, 147.

FERRAN II, Ferdinandus, rei de la 
Corona d’Aragó, anomenat “el 
Catòlic”, pp. 8, 18, 36, 37; doc. 
156.

FERRAN, Ferrandi (Jaume, Jacobus), 
ciutadà de Barcelona, p. 44; 
doc. 33.

FERRAN, Ferrando (Pere, Petrus), prior 
de Sant Pau del Camp, delegat 
apostòlic, pp. 21, 37, 83, 84, 86; 
doc. 29.

FERRARII (Jacobus), escrivà de l’infant 
Joan (futur Joan I), doc. 72.

FERRARII (Johannes), escrivà de la reina 
Maria, muller i lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, doc. 143.

FERRER, Ferrarius (Pere, Petrus), 
ciutadà de Barcelona, pp. 21, 26, 
92; doc. 35.

FERRER DE VIC, Ferrari de Vico (Pere, 
Petrus), canviador de Barcelona, 
p. 64; doc. 14.

FIGUEROLA (Johannes DE), escrivà 
del rei Pere el Cerimoniós, 
doc. 65.

filles penedides de Santa Magdalena 
o monges penitents de Barcelona, 
moniales penitenciarum civitatis 
Barchinone, pp. 56, 57, 89; doc. 
111.

FIVELLER, Fivellerii (Ramon, Raimun-
dus), membre d’una família de 
ciutadans honrats de Barcelona, 
p. 64; doc. 14.

Flix, priorat benedictí, diòcesi de 
Tortosa, comarca de la Ribera 
d’Ebre, província de Tarragona, 
pp. 69, 88;  docs. 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98.

florins d’or d’Aragó, floreni auri de 
Aragonia, docs. 147, 149.

FOLC, Fulchonis (Arnau, Arnaldus), 
laic, pp. 64, 65; doc. 49.

FONDEVILA (Josep M.), erudit, p. 82.
FONSECA (Pedro DE), cardenal por-

tugués, conegut vulgarment com 
“el cardenal de Sant’Angelo”, 

 pp. 76, 77; docs. 132, 133.
FONTE (Anthonius DE), escrivà de 

l’infant Alfons (futur Alfons el 
Magnànim), doc. 121.

FONTS, Fontibus (Jaume, Jacobus), 
ciutadà de Barcelona, doc. 25.

FORAMA (Ramon DE, Raymundus DE), 
batlle del castell de Terrassola (Alt 
Penedès), p. 49; doc. 79.

Formentera, illa de l’arxipèlag de les 
Balears, p. 97.

FORMÓS, Formosii (Francesc, Fran-
ciscus), notari de Barcelona, 
doc. 64.

FRANC (Domènec, Dominicus), monjo i 
sagristà del monestir de Sant Pau 
del Camp, p. 95; doc. 148.
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Franqueses del Vallès, les, municipi 
de Catalunya, comarca del Vallès 
Oriental, província de Barcelona, 
p. 49; doc. 21.

FUNES (Joan DE), vicecanceller del rei 
Alfons el Magnànim, docs. 122, 
123, 139, 147.

FUSTER, Fusterii (Bernat, Bernardus), 
mercader, p. 64; doc. 14.

FUXO (Petrus DE, O. Min.), cardenal del 
títol de Sant Esteve in Celiomonte, 
doc. 148.

GERARDI (Gerard), mestre de la capella 
de la Seu Apostòlica, p. 95; doc. 
148.

GIRONA, Gerunda (Berenguer DE, 
Berengarius DE), nebot del 
mercader Bernat Fuster, p. 64; 
doc. 14.

Girona, Seu de, p. 97.
GOSTEMPS (Petrus DE), escrivà o secretari 

del rei Pere el Cerimoniós, doc. 
66.

GROS (Bartholomeus), escrivà del rei 
Alfons el Magnànim, doc. 147.

GUALBA (Ponç DE, Poncius DE), bisbe 
de Barcelona, pp. 68, 85, 87; 
doc. 46.

GUALBES, família de l’oligarquia 
barcelonina, p. 46.

GUALBES, Gualbis (Bernat DE, Bernardus 
DE), doctor en dret civil i canònic, 
ciutadà de Barcelona, pp. 57, 60; 
doc. 111.

GUALBES I SARROVIRA (Ferrer DE), 
membre de la família dels Gualbes, 
p. 61.

GUALBIS (Bernardus DE), vicecanceller 
del rei Ferran I d’Antequera, 
doc. 120.

GUÀRDIA (Berenguer DE), bisbe de Vic, 
pp. 68, 84.

GUIFRÉ BORRELL o GUIFRÉ II, comte de 
Barcelona, p. 13.

GUILLEM, Guillermus (Jaume, Jacobus), 
monjo del monestir benedictí 

d’Arles (diòcesi de Perpinyà), 
 p. 68; doc. 8.
GUITARD (Geribert), fundador del 

segon monestir de Sant Pau del 
Camp, del llinatge dels Bell-lloc, 
pp. 13, 14.

GUIXÀ, Guixano (Ramon, Raymundus), 
prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, pp. 22, 36, 39, 70, 
88; doc. 80.

Gunyoles, les, ses Guyoles, llogaret 
del terme d’Avinyonet del Penedès, 
comarca de l’Alt Penedès, província 
de Barcelona, doc. 62.

Horta de Sant Pau, situada a l’entorn 
del monestir de Sant Pau del 
Camp, pp. 34, 47.

Horta Superior, situada prop del 
monestir de Sant Pau, en direcció 
a Montjuïc, p. 34.

Hospital de Sant Joan de Jerusalem, 
casa de, domus Hospitalis Sancti 
Iohannis Iherosolimitani, pp. 25, 
70; docs. 19, 22, 23, 24, 29.

Hospital de Sant Joan de Jerusalem, 
mestre de la casa de Rodes, 
magister Rotensis, p. 11, docs. 
84, 90, 97.

Igualada, Aqualata, vegueria d’, 
província de Barcelona, p. 39; 
doc. 123.

INNOCENCI VI, pontífex romà, p. 31.
Institució Milà i Fontanals, CSIC. 

Biblioteca, p. 12.

JAUFREDI (Petrus), vicecanceller i regent 
de la cancelleria de la reina Maria, 
muller i lloctinent d’Alfons el 
Magnànim, doc. 150.

JAUME D’ARAGÓ, vulgarment conegut 
com el “cardenal de València”. Era 
fill de l’infant Pere d’Aragó, comte 
de Ribagorça i d’Empúries, germà 
d’Alfons d’Aragó, duc de Gandia 
i marquès de Villena, nét del rei 
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Jaume II i cosí del rei Pere el 
Cerimoniós, p. 70; docs. 83, 85, 
88, 91, 95.

JAUME I, Jacobus, rei de la Co-
rona d’Aragó, anomenat “el 
Conqueridor”, doc. 23.

JAUME II, Jacobus, rei de la Corona 
d’Aragó, anomenat “el Just”, 

 pp. 8, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 48, 50, 
63, 64, 68, 82, 83, 85, 92, 93, 95, 
97, 98; docs. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 46.

JAUME, infant reial, primogènit i 
procurador de Jaume II, p. 25; 
doc. 24.

JOAN XXII, pontífex romà, p. 68.
JOAN XXIII, pontífex de l’època del 

Cisma d’Occident, amb seu a 
Pisa, p. 77.

JOAN I, Johannes, rei de la Corona 
d’Aragó, anomenat “el Caçador”. 
Infant: pp. 8, 22, 30; docs. 72, 77. 
Rei: pp. 8, 10, 11, 18, 39, 51, 60, 
69, 70, 71, 73, 88, 93, 98; docs. 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 
91, 92, 93, 99, 102, 103, 104, 105, 
106, 107.

JOHANNES (Petrus), escrivà del rei Fer-
ran II el Catòlic, doc. 156.

JONQUERIO (Bernardus DE), escrivà del 
rei Joan I, docs. 81, 82, 83, 84, 
85, 102, 103.

JORDÀ, Jordani (Guillem, Guillermus), 
doctor en lleis, ciutadà de 
Barcelona, p. 54; doc. 146.

JOURE (Bartomeu, Bartholomeus), 
malfactor, p. 19; docs. 38, 41.

Juncosa, casa de, domus Joncose, 
comanda de l’orde del Temple, 
comarca de les Garrigues, província 
de Lleida, doc. 19.

LLACERA (Ferrer DE), veí de Barcelona, 
p. 84.

LLANZA (Jaume DE), prior del monestir 
de Sant Pau del Camp, p. 82.

LLEDÓ, Latonis (Guillem Pere, 
Guillermus Petri), professor en 
lleis de Barcelona, pp. 50, 61; 
doc. 150.

LLIBIÀ, Libiano (Bernat DE, Bernardus 
DE), batlle general del regne de 
València, doc. 23.

LLIBRE, Libre (Jaume, Jacobus), 
procurador de Guillem Tagalella, 
p. 57; doc. 44.

LLOBET, Lupeti (Bernat, Bernardus), 
jurisperit de Barcelona, pp. 46, 
59; doc. 54.

LLOBET, Luppeti (Ramon, Raimundus), 
canonge de la Seu de Barcelona, 
doc. 43.

LLOBET (àlias) Vegeu: COLLE (Petrus de).
Llobregat, Lupricatus, riu de Cata-

lunya, doc. 25.
LLORENÇ, Laurencii (Pascasi, Pas-

chasius), mestre en arts i medicina 
de Barcelona, pp. 44, 52; doc. 
109.

lluïsme, laudemio, foriscapio, lou, 
doc. 70.

LLUNES, Lunes (Bernat, Bernardus), 
jurisperit de Barcelona, pp. 53, 
60; doc. 68.

LOGAIA, Logaya (Jaume, Jacobus), 
jurisperit de Barcelona, pp. 54, 
61; doc. 115.

Luna, comtat de, a l’Aragó, doc. 70.
LUPI SARNES (Rodericus), lloctinent del 

vicecanceller d’Alfons el Benigne, 
doc. 45.

LUPPETI (Guillermus), escrivà del rei 
Jaume II, doc. 19.

LUPPETI (Petrus), escrivà dels reis Jau-
me II i Alfons el Benigne, doc. 46 
// Pere Llobet.

MAGRE (Francesc, Franciscus), pro-
curador de Bernat Puig, prior 
del monestir de Sant Genís de 
Rocafort, pp. 55, 56; docs. 71, 73.
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MALET, Maleti (Deodat, Deodatus), prior 
del monestir de Santa Maria de 
Gualter, p. 84; doc. 43.

Mallorca, conquesta de, p. 97.
marca, marcha, carta de represàlia 

decretada pel rei Felip VI de 
França contra la Corona d’Aragó, 
doc. 46.

MARCI (Petrus), vicecanceller del rei 
Jaume II, p. 28; doc. 25; conseller 
del rei Alfons el Benigne, doc. 43 
// Pere Marc.

MARGARIDA, Margarita, muller del 
jurisperit Pere Rosset, veïns de 
Barcelona, p. 47; doc. 50.

MARIA DE CASTELLA, reina de la Corona 
d’Aragó, muller i lloctinent d’Alfons 
el Magnànim, pp. 8, 10, 11, 22, 
39, 44, 50, 53, 54, 73, 76, 77, 78, 
79, 90, 95, 98, 99; docs. 131, 132, 
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 146, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155.

MARIA, amistançada de Pere II de 
Catalunya-Aragó, p. 29.

maridatge, impost extraordinari, 
p. 30.

MARTÍ I, Martinus, rei de la Corona 
d’Aragó, anomenat “l’Humà”. 
Infant, comte de Xèrica i de Luna, 
senyor de Sogorb, pp. 8, 35, 36; 
doc. 70. Rei: pp. 8, 10, 11, 39, 44, 
52, 54, 56, 57, 71, 72, 73, 89, 94; 
docs. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119.

MARTÍ V, pontífex, l’elecció del qual 
significà la fi del Cisma d’Occident, 
pp. 22, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
90; docs. 125, 126, 127, 128, 131, 
132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 
141, 142, 144.

MARTÍNEZ DE LUNA, Martines de Luna 
(Pedro, Pero). Vegeu BENET XIII.

MARTÍNEZ DE MURILLO (Juan), conegut 
vulgarment com el “cardenal de 
Montearagón”, perquè era abat 

del monestir de Montaragó, pp. 72, 
73; doc. 119.

MARTINI DE LUNA (Johannes), testimoni, 
doc. 29.

Martorell, municipi de Catalunya, 
comarca del Baix Llobregat, 
província de Barcelona, pp. 55, 
91.

MATA (Andreu, Andreas), mesurador, 
doc. 38.

MATA, Matha (Berenguer, Berengarius), 
notari de Vilafranca del Penedès, 
doc. 64.

MATARÓ (Berenguer DE), pp. 37, 39, 
87.

MATEU, Mathei (Jaume, Jacobus), 
jurisperit de Barcelona, pp. 19, 
48, 49, 52, 59; docs. 45, 47, 48, 
56, 57.

MEDICI (Bernardus), escrivà del rei 
Martí I l’Humà, docs. 114, 116, 
117, 118, 119.

MESSEGUER, Messeguerii (Pere, Petrus), 
membre de la cort reial, recaptador 
del tribut de la cena en el bisbat de 
Barcelona, p. 25; docs. 24, 26.

MICHAEL (Bernardus), regent de la 
cancelleria del rei Martí I l’Humà, 
docs. 112, 115.

MIQUEL, Michaelis (Bertran, Ber-
trandus), professor en lleis de 
Barcelona, pp. 44, 61; doc. 155.

MIQUEL, Michaelis (Bernat, Bernardus), 
llicenciat en lleis, pp. 55, 56, 60; 
doc. 71.

MIRAVETO (Franciscus DE), escrivà del 
rei Pere el Cerimoniós, doc. 68.

MIRÓ (Simó, Simon), ambaixador 
del rei Martí I a la cúria papal, 
doc. 117.

Moià i Moianès, Modilianus et Mo-
dilianensis, vegueria de, p. 39; 
doc. 123.

MOIAT (Nicolau, Nicholau), canonge de 
Vic i capellà de Pere el Cerimoniós, 
doc. 78.
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Moja, poble del terme municipal 
d’Olèrdola, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

Mollet del Vallès, Molleto, municipi 
de Catalunya, comarca del Vallès 
Oriental, província de Barcelona, 
p. 36; docs. 34, 40.

Montblanc, Monsalbus, municipi de 
Catalunya, comarca de la Conca 

 de Barberà, província de Tarra-
gona, doc. 49; vegueria, docs. 10, 
12. 

MONTCADA, Montechateno (Pere DE, 
Petrus DE), noble, del llinatge dels 
Montcada, p. 63; doc. 14.

Montearagón, Montaragó cardenal 
de. Vegeu MARTÍNEZ DE MURILLO 
(Juan)

MONTGRÍ, Montenegrino (Guillem DE, 
Guillermus DE), sagristà de la 
catedral de Girona, doc. 3.

Montjuïc, Mons iudaichus, Mons-
judaychus, muntanya situada dins 
del territori de Barcelona,  pp. 35, 
42, 47, 51; docs. 17, 39.

MONTJUÏC, Montejudayco (Bernat 
DE, Bernardus DE), jurisperit de 
Barcelona, pp. 46, 47, 59; docs. 
51, 52, 53, 54, 55.

MONTJUÏC, Montejudayco (Jaume 
DE, Jacobus DE), jurisperit de 
Barcelona, pp. 46, 48, 59; docs. 
47, 51, 54.

Montpeller, ciutat del Llenguadoc, 
França, p. 85.

MORA (Guillem, Guillermus DE), jutge 
de la cort reial, pp. 48, 59, 85; 
docs. 45, 48.

MUJALS (Berenguer, Berengarius), 
malfactor, p. 19; docs. 38, 41.

MUNTFÀGER (Jaume DE, Jacobus DE), 
canonge, doc. 43.

MUR (Dalmau DE), arquebisbe de 
Saragossa, p. 98; doc. 153.

Múrcia, campanya de, p. 29.

Narbona, ciutat del Llenguadoc, 
França, p. 85.

NAVÉS, Navers (Miquel DE, Michael 
DE), doctor en dret civil i 
canònic, conseller del rei Alfons 
el Magnànim i procurador a la 
cúria de Benet XIII, pp. 61, 74; 
docs. 126, 128.

NICOLAU IV, pontífex romà, p. 20.
NUNÓ SANÇ, comte del Rosselló i la 

Cerdanya, p. 97.

OLEGUER, arquebisbe de Tarragona, 
p. 14.

Olèrdola, Olerdola, municipi de 
Catalunya, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

OLIVA (Galcerandus DE), escrivà de 
Pere el Cerimoniós, doc. 52.

Olivella, municipi de Catalunya, 
comarca del Garraf, província de 
Barcelona, p. 37; doc. 62.

OLIVER, Oliverii (Francesc, Franciscus), 
jurisperit, pp. 52, 59, 65; doc. 
63.

OLIVER (Pere), prior del monestir 
de Sant Pau del Camp, pp. 70, 
71, 88.

OLIVERA (Constança D’), muller de 
Ramon Botella, p. 46.

OLIVERA (Sibil·la D’), muller de Ramon 
Pallarès, p. 46.

OLLER, Ollarii (Arnau, Arnaldus), 
ciutadà de Barcelona, doc. 49.

OLLER, Ollarii (Guillem, Guillermus), 
prepòsit del monestir de Sant 
Pau del Camp, pp. 55, 56, 91; 
docs. 71, 73.

OLOMAR, Oulomarii (Guillem, Gui-
llermus), batlle de Barcelona, 
p. 17; doc. 5.

OLZET (Bernat D’), ciutadà de Barcelona, 
p. 84.

OLZINA (Johannes), escrivà del rei Alfons 
el Magnànim, doc. 144.
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OLZINELLES, Ulzinellis (Ramon D’, 
Raimundus DE, Raymundus DE), 
prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, delegat de la Seu 
Apostòlica, pp. 18, 19, 20, 29, 48, 
49, 64, 84, 85, 86; docs. 43, 45, 
46, 48, 49.

ORCAU (Berengarius D’), cavaller, con-
seller i majordom del rei Joan I, 
doc. 100, 101.

ORTIGIIS (Raimundus DE), vicecanceller 
del rei Alfons el Magnànim, 
docs. 136, 143, 145, 146, 148, 
149, 155.

ORTIGIS (Galcerandus DE), escrivà 
de l’infant Joan (futur Joan I), 
doc. 77.

Osca, ciutat d’Aragó, capital de 
la província homònima, lloc 
de celebració d’un capítol de la 
Congregació Claustral Tarra-
conense i Cesaraugustana, doc. 
154.

Osona, Ausona, vegueria d’, província 
de Barcelona, p. 44; doc. 65.

paborde o prepòsit del Penedès, preposito 
Penitensis, dins l’abadia de Sant 
Cugat del Vallès, pp. 74, 75, 76, 
77, 90; docs. 125, 126, 127, 131, 
137.

Pacs [del Penedès], municipi de 
Catalunya, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

PALOU (Gueraldus DE), doctor en 
lleis, conseller del rei Pere el 
Cerimoniós, protonotari i regent 
de la cancelleria reial, docs. 65, 
68, 69 // Guerau de Palou.

PALLARÈS, Payllaresii (Ramon, Rai-
mundus), de la cort del rei Pere 
el Cerimoniós, i hereu de Guillem 
Desplà, p. 46; doc. 51.

Pasqua de Resurrecció, solemnitat de, 
docs. 21, 24, 78.

Pau, mas d’en, mas que formava part 
de l’honor de Cervelló, p. 35; 
doc. 70.

Pau i Treva, Pax et Treuga, doc. 124.
PEGUERA, Pagaria (Ramon DE, Rai-

mundus DE), doc. 106.
PELLICER, Pelliparii (Jaume, Jacobus), 

ciutadà de Barcelona, emfiteuta del 
monestir de Sant Pau del Camp, 
p. 47; doc. 39.

PELLICERII (Franciscus), escrivà dels 
reis Pere el Cerimoniós i Martí 
l’Humà, docs. 71, 108.

Penedès, comarca de Catalunya, 
p. 9.

Peníscola, castell de, comarca del Baix 
Maestrat, província de Castelló de 
la Plana, pp. 74, 78.

PERE, II de Catalunya, III d’Aragó, I 
de València, anomenat “el Gran”, 
p. 63.

PERE, Petrus, III de Catalunya, IV 
d’Aragó, II de València, rei, 
anomenat “el Cerimoniós”; infant: 
doc. 44. Rei: pp. 8, 11, 19, 20, 
27, 30, 31, 37, 39, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 50, 52, 53, 56, 57, 
64, 65, 69, 86, 87, 88, 93, 94, 
98; docs. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 71, 
73, 74, 75, 76, 78.

PERE D’ARAGÓ, infant reial, comte de 
Ribagorça i Empúries, fill de 
Jaume II el Just, p. 70.

PERE (Jaume Pere), infant reial, germà 
d’Alfons el Liberal, fill natural de 
Pere el Gran, p. 29; doc. 2.

PERE, Petrus (Bonanat, Bonanatus), 
doctor en lleis, auditor de la cúria 
reial, ciutadà de Barcelona, p. 60; 
doc. 112.

PERERNAU (Berenguer DE, Berengarius), 
monjo i precentor del monestir de 
Santa Maria de Ripoll, pp. 72, 89; 
docs. 116, 117.
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Perpinyà, ciutat del Rosselló, de-
partament dels Pirineus Orientals, 
diòcesi, p. 68; doc. 8.

PETRA (Bernardus DE), escrivà del rei 
Pere el Cerimoniós, doc. 49.

PETRA (Bonanatus DE), notari i tinent 
dels segells del rei Alfons el 
Benigne, docs. 40, 42, 47, 48 // 
Bonanat Sapera.

Piacenza, cardenal de, cardinalis 
placentini. Vegeu CASTIGLIONE 
(Branda DE) 

PINÓS (Bertrandus DE), escrivà del 
rei Pere el Cerimoniós, docs. 
59, 60.

PINÓS (Guillem), escrivà del notari de 
Barcelona, Bernat Sala, p. 29.

Pisa, cardenal de, cardinalis pisanus, 
doc. 141. Vegeu ADIMARUS (Ala-
manus).

Pla del Llobregat. Vegeu Baix 
Llobregat.

PLANO (Johannes DE), doctor en lleis, 
testimoni, doc. 71.

PLEGAT (Pau), prior comendatari del 
monestir de Sant Pau del Camp, 
pp. 91.

PODIO (Bartholomeus DE), escrivà del 
rei Alfons el Benigne, docs. 42, 
44 // Bartomeu Despuig.

PODIO (Bernardus DE), escrivà del rei 
Pere el Cerimoniós, doc. 54 // 
Bernat Despuig.

PODIO (Salvator DE), escrivà del rei 
Martí l’Humà, doc. 113.

PODIOGROSSO (Sancius DE), escrivà 
del rei Alfons el Magnànim, 
doc. 146.

PONÇ, Poncii (Pere, Petrus), malfactor, 
p. 19; docs. 38, 41.

PONS (Guillem DE), protonotari de Pere 
el Cerimoniós, docs. 59, 63.

PONTIS (Johannes DE), de la cancelleria 
de l’infant Joan (futur Joan I), 
doc. 72.

Portaceli, monestir valencià de l’orde 
cartoixà, a la serra de Portaceli, 

comarca del Camp del Túria, 
p. 73.

portantveus de governador del prin-
cipat de Catalunya, vicegerens 
gubernatoris Cathalonie princi-
patus, doc. 99.

PORTELL (Marc), monjo del monestir 
de Sant Pau del Camp, p. 82.

PORTILGUES, Porcilgues (Arnau, 
Arnaldus), monjo del monestir 
benedictí de Santa Maria de 
Montserrat i del de Sant Pau del 
Camp, pp. 56, 94; doc. 112.

PRADES (Lluís DE, Ludovicus DE) bisbe 
de Mallorca, cosí d’Alfons el 
Magnànim, pp. 79, 91; docs. 140, 
141, 142, 144.

PRATNARBONÈS, els, família barcelonina, 
p. 50.

PRATNARBONÈS, Prat Narbones (Bernat 
DE, Bernardus DE), tresorer del 
rei Pere el Cerimoniós, docs. 74, 
75, 150.

PROHOME (Franciscus DE), protonotari 
del rei Pere el Cerimoniós, doc. 
53.

PUIG, Podio (Bartomeu, Bartholo-
meus), sastre, ciutadà de Barce-
lona, p. 53; doc. 68.

PUIG, Podio (Bernat, Bernardus), prior 
del monestir benedictí de Sant 
Genís de Rocafort, p. 55; docs. 
71, 73.

Puigdàlber, municipi de Catalunya, 
comarca de l’Alt Penedès, província 
de Barcelona, doc. 62.

Puigdassé, Puigdacer, caseria situada 
prop del municipi de Santa 
Margarida i els Monjos, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, p. 37; doc. 62.

PUIGMARÍ, Podiomarino (Bonanat DE, 
Bonanatus DE), doctor en lleis de 
Barcelona i jutge designat per la 
reina Maria, muller i lloctinent 
d’Alfons el Magnànim, pp. 50, 
61; doc. 150.
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PUJADES (Jeroni), cronista, p. 82.
PULCROVICINO (Guillermus DE), escrivà 

del rei Alfons el Benigne, doc. 45 
// Guillem de Bellveí.

RAIMUNDUS, bisbe de València, cance-
ller del rei Jaume II, testimoni, 
doc. 29 // Ramon Gastó.

RAINER, Rainerii (Nadal, Natalis), doctor 
en lleis i jutge de la cort reial, 
pp. 42, 58; doc. 17.

RAINERS, Rayners, Rainés, Raynes 
(Joan, Johannes), ciutadà de 
Barcelona, persona pobra, p. 54; 
docs. 146, 147.

RAJADELL, Raiadell (Miquel, Michael), 
prepòsit major del monestir de 
Sant Cugat del Vallès, proposat 
com a prior del monestir de Sant 
Pau, pp. 71, 89; doc. 114.

RAMON, Raimundus, prior del monestir 
de Sant Pau del Camp, pp. 39, 45, 
86, 87, 98; docs. 58, 64.

RAMON BERENGUER III, comte de 
Barcelona, p. 27.

RAMON DE PENYAFORT, Sant, de l’orde 
dels dominics, p. 97.

REIG, Regis (Bonanat, Bonanatus). 
ciutadà de Barcelona, pp. 46, 
56; doc. 51.

RELAT, Relato (Berenguer DE, Be-
rengarius DE), procurador general 
de l’infant Martí (futur Martí 
l’Humà), doc. 70.

Riba, la, ça Riba, municipi de la Bisbal 
del Penedès, comarca del Baix 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

RIBAFORT, Rippaforti (Jaume, Jacobus), 
veí de la parròquia de Sant Esteve 
de Parets (Vallès Oriental), p. 48; 
doc. 34.

RICARDI (Raimundus), escrivà del rei 
Pere el Cerimoniós, doc. 55.

RIGAUDI (Anthonius), escrivà del rei 
Alfons el Magnànim, doc. 122.

RIU, Rivo (Berenguer, Berengarius DE), 
prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, pp. 20, 42, 63, 82, 83, 
94; docs. 6, 14.

ROBIOL (Johannes), escrivà del rei 
Joan I, doc. 79.

ROCHECHOUART (Joan DE), arquebisbe 
d’Arles, cambrer del papa d’Avinyó 
Climent VII, p. 70; docs. 92, 
96.

RODERICUS, vicecanceller i canceller del 
rei Pere el Cerimoniós, docs. 60, 
67, 69, 75 // Rodrigo Díaz.

RODOR, Rodorio (Pere, Petrus), p. 63; 
doc. 7.

Roma, ciutat i capital d’Itàlia, seu 
papal, pp. 20, 68, 82; doc. 6.

Rosselló, Rossilionis, comtat, p. 76; 
doc. 156. Vegueria, p. 43; doc. 
69.

ROSSET, Roseto (Pere, Petrus), juris-
perit, veí de Barcelona, p. 47; 
doc. 50.

ROTLENDIS, muller de Geribert Guitard, 
fundadors del segon monestir de 
Sant Pau del Camp, pp. 13, 14.

ROVIRA (Bernat), col·lector del tribut 
del bovatge, p. 86.

RUBÍ, Rubi (Bartomeu, Bartholo-
meus), prepòsit del monestir de 
Sant Pau del Camp, pp. 39, 91; 
doc. 123.

RUTILAND, Rutllan, abad del monestir 
de Sant Cugat del Vallès, p. 14.

Sabadell, municipi de Catalunya, 
comarca del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, p. 87.

SABADIA (Bernat), jurisperit de la cort, 
pp. 44, 58.

SABASTIDA (Guillem), canviador de 
Barcelona, p. 28.

SABATER, Sabaterii (Bernat, Bernardus), 
canviador, ciutadà de Barcelona, 
pp. 42, 51; doc. 17.

SACANAL (Simó). Vegeu CANAL (Simó).
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SAFONT, Fonte (Jaume, Jacobus DE), 
ciutadà de Barcelona, pp. 35, 
43; doc. 69.

SAGARRIGA (Pere), arquebisbe de 
Tarragona, p. 72; docs. 117, 119.

SA ILLA, Ça Ylla (Pere, Petrus), prior 
del monestir de Sant Pau del 
Camp, pp. 18, 39, 52, 56, 71, 89, 
98; docs. 104, 110, 111.

SAIOL, Sayol (Pere, Petrus), capellà del 
rei Alfons el Magnànim, pp. 75, 
95; docs. 129, 130.

SALA (Bernat), notari de Barcelona, 
pp. 29, 86.

SALA (Bernat, Bernardus), de la 
parròquia de Sant Andreu de 
Palomar, p. 50; doc. 75

SALVATORIS (Andreas), canceller del rei 
Joan I, doc. 104.

SAMARES (Nicholaus), escrivà dels reis 
Jaume II, Alfons el Benigne i Pere 
el Cerimoniós, doc. 50.

San Juan de la Peña, monestir de, 
Sanctus Johannes de la Penya, 
abat, doc. 117.

Sanabra, la, Senabre, caseria del terme 
municipal de Santa Margarida 
i els Monjos, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

SÁNCHEZ MUÑOZ (Gil). Vegeu CLI-
 MENT VIII.
Sanctus Michael de Podio Bonitii, 

monestir italià, diòcesi de 
Florència, p. 75.

Sanctus Stephanus in Celiomonte, títol 
del cardenal Petrus de Fuxo, O. 
Min., doc. 148.

Sant Andreu de Palomar, Sanctus 
Andreas de Palomario, barri i 
parròquia de l’antic territori de 
Barcelona, pp. 22, 35, 50; docs. 
75, 77.

Sant Boi de Llobregat, municipi de 
Catalunya, comarca del Baix 
Llobregat, província de Barcelona, 
p. 35.

Sant Cugat del Vallès, Sanctus Cu-
cuphatus Vallensis, abadia bene-
dictina de Catalunya, situada al 
municipi homònim, comarca del 
Vallès Occidental, província de 
Barcelona, pp. 13, 14, 71-78, 85, 
87, 89, 90; docs. 45, 47, 114, 118, 
119, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 
135, 137, 139.

Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Cugat 
d’Avinyó, Sanctus Cucuphatus de 
Avinione, municipi de Catalunya, 
prop d’Avinyonet, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

SANT DANIEL, Sancto Daniele (Francesc 
DE, Franciscus DE), monjo del 
monestir de Santa Maria de Ripoll, 
pp. 84, 85; doc. 43.

Sant Esteve de Banyoles, monestir 
benedictí, a Banyoles, comarca 
del Gironès, província de Girona, 
doc. 154.

Sant Esteve de Parets, Sanctus Ste-
phanus de Parietibus, parròquia de 
Parets del Vallès (Vallès Oriental), 
p. 48; doc. 34.

Sant Esteve, Sancto Stephano, església 
al poble d’Ordal, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
doc. 62.

Salatema, indret no identificat, 
comarca de l’Alt Penedès, província 
de Barcelona, doc. 62.

SANT ESTEVE, Berenguer DE, Sancto 
Stephano, Berengarius DE, prior 
del monestir de Sant Pau del 
Camp, pp. 43, 87; doc. 69.

Sant Eusebi, cardenal prevere del títol de 
Sant Eusebi, conegut comunament 
com “el cardenal de Pisa”, doc. 
141. Vegeu ADIMARUS (Alamanus).

Sant Eustaqui, cardenal diaca del títol 
de Sant Eustaqui, doc. 8. Vegeu 
COLONNA (Pere).

Sant Fruitós de Montjuïc, Sanctus 
Fructuosus de Montejudayco, 
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capella dependent de Sant Pau 
del Camp, a Montjuïc, pp. 21, 
47, 93; docs. 36, 39.

Sant Genís de Rocafort, Sanctus 
Genesius de Ripeforti, priorat 
benedictí de Catalunya, municipi 
de Martorell, comarca del Baix 
Llobregat, província de Barcelona, 
pp. 55, 56, 91; docs. 71, 73.

Sant Genís dels Agudells, barri de 
l’antic territori de Barcelona, 

 p. 35.
Sant Honorat de Lerins, monestir situat 

a l’illa de Lerins, a la Provença, 
França, p. 97.

Sant Jordi, cardenal diaca del títol 
de Sant Jordi; Sancti Georgii, 
cardinalis, doc. 119. Vegeu URRÍES 
(Carlos de).

Sant Llorenç del Munt. Sanctus 
Laurencius de Monte, abadia 
de l’orde benedictí, municipi 
de Matadepera, comarca del 
Vallès Occidental, província de 
Barcelona, p. 25; docs. 16, 19, 
23, 24.

Sant Marçal de Terrassola, església de 
Terrassola del Penedès, província 
de Barcelona, p. 49.

Sant Martí de Provençals, barri de 
l’antic territori de Barcelona, p. 35.

Sant Martí de Sesgueioles, Sesguyoles, 
municipi de Catalunya, comarca 
de l’Anoia, província de Barcelona, 
p. 37.

Sant Martí Sadevesa, Ça Devesa, 
agregat de l’antic terme de 
Terrassola del Penedès, municipi 
de Terrassola i Lavit, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, p. 37; doc. 62.

Sant Miquel de Cruïlles, monestir de 
la comarca del Baix Empordà, 
província de Girona, p. 55.

Sant Miquel del Fai, Sanctus Michael 
de Fallio, priorat benedictí, del 
municipi de Bigues, comarca 

del Vallès Oriental, província de 
Barcelona, p. 63; doc. 7.

Sant Miquel, Sanctus Michael, capella 
construïda dins l’església de 
Santa Maria de Tàrrega, p. 64; 
doc. 49.

Sant Pere de Besalú, monestir benedictí 
del comtat de Besalú, p. 69.

Sant Pere de Casserres, Sanctus Petrus 
de Casserres, monestir benedictí 
de Catalunya, al terme de les 
Masies de Roda, comarca d’Osona, 
província de Barcelona, pp. 44, 
93; doc. 65.

Sant Pere de Molanta, Sanctus 
Petrus Molatam, poble del terme 
d’Olèrdola, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

Sant Pol del Maresme, monestir be-
nedictí i després cartoixà de Sant 
Pol de Mar, comarca del Maresme, 
província de Barcelona,  p. 97

Sant Salvador [de Breda], Sanctus 
Salvator [Bredensis], abadia 
benedictina, comarca del Gironès, 
diòcesi i província de Girona, 
doc. 81.

Sant Sebastià [dels Gorgs], Sanctus 
Sebastianus, poble del terme 
d’Avinyonet del Penedès. comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, pp. 19, 25; doc. 62.

Sant Sebastià, Sanctus Sebastianus, 
priorat benedictí de Sant Sebastià 
dels Gorgs, terme d’Avinyonet del 
Penedès, comarca de l’Alt Penedès, 
província de Barcelona, p. 37; 
docs. 19, 57.

Sant Valentí, Sanctus Valentinus, 
hospital de la comanda de l’orde 
de l’Hospital a les Cabanyes, terme 
del castell d’Olèrdola, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, doc. 19.

Sant Vicenç de Mollet, Sanctus 
Vincentius de Molleto, parròquia 
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de Mollet del Vallès, comarca 
del Vallès Oriental, província de 
Barcelona, p. 36; doc. 34.

Sant Vicenç dels Horts, Sanctus 
Vincencius de Ortis, parròquia 
de, comarca del Baix Llobregat, 
província de Barcelona, pp. 35, 
55; docs. 70, 71.

SANT VICENÇ ,  Sancti Vincencii 
(Berenguer DE, Berengarius DE), 
cavaller, p. 28; doc. 40.

Sant’Angelo, cardenal de, cardinalis 
Sancti Angeli, nom amb el qual 
era conegut el cardenal portuguès 
Pedro de Fonseca. Vegeu FONSECA 
(Pedro DE).

Santa Anna, casa de, Sancta Anna, 
domus de, monestir de canonges 
de l’orde del Sant Sepulcre, pp. 25, 
34; docs. 16, 19, 22, 23, 153.

Santa Coloma de Cervelló, municipi 
de Catalunya, comarca del Baix 
Llobregat, província de Barcelona, 
p. 87.

Santa Eulàlia de Provençana, barri 
de l’antic territori de Barcelona, 
p. 35.

Santa Eulàlia del Camp, Sancta Eulalia 
de Campo, convent de canonges 
de sant Agustí, 25; docs. 16, 19, 
22, 23, 24.

Santa Fe de Puigdàlber, Sancta 
Fide de Podio Alber, església 
parroquial del municipi de 
Puigdàlber, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

Santa Margarida de Muntanyans, 
Sancta Margarita de Muntanans, 
indret de Catalunya, al terme de 
Castellet i la Gornal, comarca del 
Garraf, província de Barcelona, 
p. 37; doc. 62.

Santa Maria d’Amer, Santa Maria 
de Mer, Sancta Maria d’Amer, 
abadia benedictina de Catalunya, 

comarca de la Selva, bisbat de 
Girona, pp. 72, 73, 89; docs. 116, 
117, 119.

Santa Maria d’Arles, Sancta Maria 
Arulensis, monestir benedictí, 
diòcesi de Perpinyà, pp. 43, 68, 
83, 87; docs. 8, 69; arquebisbe 
d’Arles, archiepiscopus arelatensis. 
Vegeu ROCHECHOUARD (Joan DE).

Santa Maria de Gualter, Sancta Maria 
de Galterio, priorat benedictí 
de Catalunya, municipi de la 
Baronia de Rialb, comarca de 
la Noguera, província de Lleida, 
p. 84; doc. 43.

Santa Maria de l’Estany, Sancta 
Maria de Stagno, antiga abadia de 
canonges regulars de sant Agustí, 
al municipi de l’Estany, comarca 
del Bages, província de Barcelona, 
p. 63; doc. 7.

Santa Maria de Montserrat, monestir 
benedictí i santuari de Catalunya, 
comarca del Bages, província 
de Barcelona, pp. 56, 94; docs. 
112, 114.

Santa Maria de Ripoll, Sancta Ma-
ria de Rivipullo, Beate Marie 
Rivipullensis abadia benedictina 
de Catalunya, municipi de Ripoll, 
comarca del Ripollès, província de 
Girona, pp. 72, 84, 85, 89, 90; docs. 
43, 116, 117, 118, 119, 153.

Santa Maria de Sants, barri de l’antic 
territori de Barcelona, p. 35.

Santa Maria de Tàrrega, església de, 
p. 64; doc. 49.

Santa Oliva, Sancta Oliva, priorat 
benedictí, situat a la comarca 
del Baix Penedès, província de 
Barcelona, filial del monestir 
de Sant Cugat del Vallès, p. 72; 
doc. 132.

SANTCLIMENT (Pere DE, Petrus DE), 
conseller de Barcelona, p. 77; 
doc. 135.
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SAPUJADA, Ça Pujada (Martí, Martinus), 
clergue, p. 46; doc. 51.

Sardenya, Sardinia, illa de la Medi-
terrània, p. 21-22; doc. 35.

SARRIÀ, Serriano (Bernat DE, Bernardus 
DE), conseller i escrivà reial, docs. 
9, 13.

SARRIÀ, Serriano (Burguet DE, Burgue-
tus DE), jurisperit de Barcelona, 

 pp. 19, 47, 58; docs. 38, 39, 41.
SARROVIRA, Sa Ruvira (Ramon, 

Raimundus), membre del govern 
municipal de Barcelona, p. 64; 
doc. 14.

SASALA, Ça Sala (Francesc, Franciscus), 
doctor en lleis de Barcelona, 

 p. 53, 61; doc. 139.
SATORRA, Turri (Bernat, Bernardus DE), 

fill de Bernat Satorra, ciutadà de 
Barcelona, p. 46; doc. 51.

SATORRA, Turri (Bernat, Bernardus 
DE), pare de Bernat Satorra, 

 p. 46; doc. 51.
SATRILLA (Berenguer), membre de la 

família de Joan Satrilla, prior de 
Sant Pau del Camp, p. 76.

SATRILLA (Bernat), membre de la família 
de Joan Satrilla, prior de Sant 
Pau del Camp, p. 76.

SATRILLA (Francesc), membre de la 
família de Joan Satrilla, prior de 
Sant Pau del Camp, p. 76.

SATRILLA, Ça Tria, Ça Trilla, Sa Tria, 
Satria (Joan, Johan, Johannes), 
prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, pp. 39, 51, 53, 54, 72, 
74, 76, 77, 78, 89, 90; docs. 113, 
118, 120, 121, 125, 126, 127, 131, 
133, 134, 137, 138.

SAVILA, Ça Vila, Vila (Francesc, 
Franciscus, Francisco), monjo del 
monestir de Sant Cugat del Vallès, 
p. 75, 77, 90; docs. 127, 137.

Selma, casa de, domus Celme, comanda 
de l’orde del Temple, comarca de 
l’Alt Camp, província de Tarragona, 
doc. 19.

SENTMENAT, Sancto Minato (Berenguer 
DE, Berengarius DE), canonge de 
la Seu de Barcelona, pp. 48, 49, 
85; docs. 45, 47, 48.

Seu Apostòlica, capella de la, p. 95; 
doc. 148.

SEVA (Bertran DE, Bertrandus DE), 
jurisperit de Barcelona, pp. 25, 
48, 58; docs. 23, 24, 34, 120.

Sicília, illa de la Mediterrània, p. 29.
Sínode de Basilea, Basiliensis generali 

Sinodo, docs. 151, 152.
SIRVENT (Bartholomeus), doctor en 

lleis, ciutadà de Barcelona, escrivà 
i protonotari del rei Pere el 
Cerimoniós, de la reina Violant, 
d’Alfons el Magnànim i de la 
reina Maria, p. 54, 61; docs. 67, 
74, 76, 86, 87, 94, 95, 97, 98, 
104, 146, 154.

SITJAR, Cigiario (Berenguer, Berengarius 
DE), lloctinent del noble Pere 
de Montcada a la vegueria de 
Barcelona i del Vallès, p. 63; 
doc. 14.

SITJAR (Pere), doctor en lleis, p. 60.
Sogorb, Sugurbi, municipi del País 

Valencià, comarca de l’Alt Pa-
lància, província de Castelló, 
doc. 70.

SOLANELLES, Solanellis (Arnau DE, 
Arnaldus DE), recaptador del tribut 
de la cena al bisbat de Barcelona, 
docs. 15, 16.

SOLER (Joan, Johan), aspirant a monjo 
del monestir de Sant Pau del 
Camp, doc. 76.

SOLER, Solerio (Arnau, Arnaldus DE), 
porter reial encarregat de recaptar 
el tribut de la cena a Catalunya, 
13.

SOLICRUP (Berenguer DE, Berengarius 
DE), prior del monestir de Sant 
Pau del Camp, pp. 17, 68, 81, 
82, 83, 98; docs. 5, 8.

SONO (Bernardus DE), cavaller, 
 doc. 62.



312 JOSEFINA MUTGÉ I VIVES

sors menoretes, sorores minores, nom 
amb el qual eren conegudes les 
monges que seguien la regla de 
sant Francesc, p. 85; doc. 46.

SPIGOLER (Berengarius), escrivà del rei 
Ferran I d’Antequera i d’Alfons 
el Magnànim, docs. 120, 123, 
139, 147.

STRANY (Petrus), escrivà del rei Martí 
l’Humà, doc. 109.

SÚRIA, Suria (Pere DE, Petrus DE), 
porter del rei Alfons el Liberal, 
p. 24; doc. 1.

TAGALELLA (Guillem, Guillermus), 
litigant amb el prior de Sant Pau, 
p. 57; doc. 44.

Tarragona, Terrachone, ciutat de 
Catalunya, capital de la província 
homònima, diòcesi: doc. 49.

Tàrrega, municipi de Catalunya, co-
marca de l’Urgell, en el segle XIV, 
diòcesi de Vic, província de Lleida, 
doc. 49.

TAVASCHANI (Jacobus), escrivà de 
 Joan I, doc. 107.
Teià, Teyano, municipi de Catalunya, 

comarca del Maresme, província 
de Barcelona, p. 63; doc. 7.

Temple, Milícia del, Milicia Templi, 
 p. 25; docs. 19, 22, 23, 24.
TERRASSA (Francina), vídua de Jaume 

Logaia, p. 61.
Terrassola, Terraçola, castell de Cata-

lunya, situat a l’antic terme de 
Terrassola del Penedès, municipi de 
Terrassola i Lavit, comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, 
pp. 49, 91; doc. 79.

TERRÉ, Terreny, Terreni (Pere, Petrus), 
emfiteuta de Pere Rosset i de la 
seva muller Margarida, p. 47; 
doc. 50.

territori de Barcelona. A l’edat mitjana 
comprenia des del Llobregat al 
Besòs i des de la serra de Collserola 
fins al mar, p. 35.

TICIÓ (Guillem), ciutadà de Barcelona, 
p. 28.

TINTER (Nicolau), monjo i sotsprior 
del monestir de Santa Maria de 
Montserrat, p. 56.

TOILÀ, Toylano (Ramon, Raimundus), 
jutge, pp. 25, 58; doc. 19, 22.

TOLZÀ, Tolzani (Berenguer, Beren-
garius), jurisperit de València, 
docs. 23, 24.

TOMÀS, Thome (Pere, Petrus), notari i 
escrivà del rei Pere el Cerimoniós, 
docs. 71, 73.

Torrelles de Llobregat, municipi de 
Catalunya, comarca del Baix Llo-
bregat, província de Barcelona, 
p. 87.

TORRENT, Torrente (Bernardus DE), 
escrivà del rei Pere el Cerimoniós, 
docs. 56, 61, 63, 64.

TORRENTS (Guerau), testimoni, p. 29.
TORROELLA (Pere DE), senyor de Tor-
 roella de Montgrí, al Baix Empor-

dà, província de Girona, p. 97.
TORTOSA (Francesc, Francesch, Fran-

ciscus), batxiller en decrets, prior 
del monestir benedictí de Flix 
(diòcesi de Tortosa), proposat 
com a prior del monestir de 
Sant Pau del Camp, pp. 69, 70, 
71, 88; docs. 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98.

Tortosa, municipi de Catalunya, 
comarca del Baix Ebre, província 
de Tarragona. Diòcesi: docs. 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 148.

Tots Sants, Omnium Sanctorum, 
solemnitat, p. 97; doc. 3.

TOUS, Thous (Bernat, Bernardus), 
veguer de Barcelona, doc. 57.

Tremissèn, ciutat d’Algèria, al nord 
d’Àfrica, p. 29.

TRESSERRIS (Bernardus DE), escrivà del 
rei Martí I l’Humà, doc. 115.
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TRIPÓ (Jaume), col·lector del tribut del 
bovatge, p. 86.

TRULLOLS, Truyols (Pere, Petrus), 
llicenciat en lleis de Barcelona, 
p. 51; doc. 121.

TURELL, Turelli (Guillem, Guillermus), 
notari de Barcelona, doc. 46.

TURRI (Bernardus DE), escrivà del rei 
Jaume II, doc. 31.

ULZINELLIS (Bernardus DE), membre 
de la tresoreria del rei Pere el 
Cerimoniós, testimoni, doc. 71.

URBÀ II, romà pontífex, p. 13.
Urgell, comtat d’, Urgelli, comitatus 

de, doc. 43.
URRÍES (Carlos DE), cardenal del títol 

de Sant Jordi, cardinalis Sancti 
Georgii, p. 72; doc. 119.

València, cardenal de, cardinalis 
valentini. Vegeu JAUME D’ARAGÓ.

Vallès Occidental, comarca de 
Catalunya, pp. 9, 35, 36, 48.

Vallès Oriental, comarca de Catalu-
nya, pp. 9, 35, 36, 48, 86; doc. 34, 

 40.
Vallespir, comarca del sud de França, 

a la regió de Perpinyà, pp. 43, 
68, 83, 87.

VALLESPIRI (Johannes DE), escrivà del rei 
Pere el Cerimoniós, doc. 75.

VALLFREDA, Vallefrigida (Jaume DE, 
Jacobus DE), notari de Barcelona, 
doc. 122.

VALLO (Bertrandus DE), doctor en dret, 
escrivà del rei Alfons el Benigne, 
docs. 41, 57; escrivà i conseller 
del rei Pere el Cerimoniós, 

 doc. 63 // Bertran Desvall.
VALLSECA, Vallesicca (Francesc DE, 

Franciscus DE), jurisperit de 
Barcelona, pp. 52, 59; doc. 56.

VALLSECA, Vallesicca (Jaume DE, Jacobus 
DE), llicenciat en lleis, pp. 50, 60; 
doc. 75.

VALLTERRA (Lluís DE, Ludovicus DE), 
capellà del papa Benet XIII, 

 pp. 72, 73; doc. 119.
VENGUT (Antoni, Antonius), monjo del 

monestir de Sant Pau del Camp, fill 
i hereu d’Antoni Vengut, cirurgià, 
ciutadà de Barcelona, pp. 44, 94; 
doc. 155.

VENGUT (Antoni, Antonius), cirurgià, 
ciutadà de Barcelona, pare d’Antoni 
Vengut, monjo del monestir de 
Sant Pau del Camp, pp. 44, 94;  
doc. 155.

Verdú, municipi de Catalunya, comar-
ca d’Urgell, província de Lleida 
(en el segle XIV, diòcesi de Vic), 
p. 94; doc. 76.

VIC, Vico (Berenguer DE, Berengarius 
DE), monjo del priorat de Santa 
Maria de Gualter, doc. 43.

Vic, Vicus, municipi de Catalunya, 
capital de la comarca d’Osona, 
província de Barcelona. diòcesi: 
docs. 49, 76.

VILA (Guillem), testimoni, p. 29.
Viladellops, Villa lupporum, caseria 

del terme d’Olèrdola, comarca 
de l’Alt Penedès, província de 
Barcelona, p. 37; doc. 62.

Vilafranca del Penedès, Villafranca 
Penitensis, municipi de Catalunya, 
capital de la comarca del Pene-

 dès, província de Barcelona, 
 pp. 36, 37, 87; docs. 31, 62. 

Batlle, batllia: docs. 31, 64. Veguer 
i vegueria: pp. 19, 24, 37, 39; 
docs. 10, 12, 57, 61, 62, 64, 66, 
67, 123, 145.

VILAFRANCA, Villafrancha (Bartomeu DE), 
Bartholomeus DE), dispenser del rei 
Alfons el Liberal, p. 24; doc. 1.

VILALTZIR (Guillem DE), col·lector del 
tribut del bovatge, pp. 29, 86.

VILANOVA (Agneta DE), p. 64.
VILANOVA, Villanova (Ferrer DE, Ferrarius 

DE), p. 64; doc. 14.
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VILANOVA, Villanova (Ramon DE, 
Raimundus DE), p. 64; doc. 14.

VILANOVA, Villanova (Vidal DE, Vitalis 
DE), cavaller de l’orde militar de 
Santiago, p. 64; doc. 14.

VILARDELL, Vilardello (Pau, Paulus), 
persona pobra (pauper et miserabilis 
persone), p. 54; doc. 115.

VILLA (Guillermus DE), escrivà del 
rei Alfons el Benigne, docs. 38, 
39, 40.

VINADER, Vinaterii (Ramon, Raimundus), 
doctor / professor en lleis, pp. 48, 
58, 59; docs. 43, 47.

VIOLANT DE BAR, Violantis, reina de la 
Corona d’Aragó, muller de Joan I, 

 pp. 8, 11, 69, 71, 73, 88, 93; docs. 
86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 
101.

VITALIS (Petrus), secretari del rei Pere 
el Cerimoniós, doc. 69.

VIVES (Berengarius), doctor en lleis, 
testimoni, p. 60; doc. 71.

Viviers, cardenal de, cardinalis viva-
riensis. Vegeu BRUGNIACO (Joan 
DE).

Xèrica, Eixerica, municipi del País 
Valencià, comarca de l’Alt Palància, 
província de Castelló, doc. 70.
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