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La conquesta del regne de Murcia per Jaume II, en el curs de la guerra 
contra Castella de 1296-1304 (1), comporta una nova configurado governati-
va i administrativa d'aquestes terres, seguint el model establert a Catalunya, 
a Aragó i al regne de Valencia, amb algunes modificacions de detall per tal 
d'adaptar-lo ais privilegis locáis. Així, dones, el govern del regne fou confiat 
a un procurador i l'administració del Patrimoni reial fou encomanada a un batlle 
general del regne de Murcia. 

La partido del regne de Murcia entre Castella i la Corona catalano-
aragonesa, pactada a la sentencia arbitral de Torrellas de 1304(2), altera 
aquest esquema només en l'ámbit territorial, mes redu'ít, i en el nom de les 
institucions político-administratives, que ja no podien titular-se del regne de 
Murcia, nom que, amb la capital, quedava per a Castella; tot primer, dones, 
s'intitularen «de les terres dellá Xixona» i, després de llur anexió formal al reg
ne de Valencia el 1308 (3), «de la part del regne de Valencia dellá Xixona». 

FUNCIONS DEL BATLLE GENERAL 

Com a Catalunya o com a Aragó i com a la resta del regne de Valen
cia (4), també a les terres dellá Xixona el batlle general fou el cap suprem de 
l'administració del Patrimoni reial, que comprenia domini públie (mines, sali
nes, pastures, boscos, aigües, drets de caga i pesca), monopolis reials de ser-
veis públics (molins, forns, carnisseries, banys, etc.), rendes i drets domini-
cals o emfitéutics (delmes, tasques, etc., de Tuna banda i censos, drets d'es-
tabliment emfitéutic, firma, lluísmes, etc., de l'altra), impostas reials de diversa 
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mena sobre les persones deis jueus ¡ sarraíns, consideráis com una part del 
«tresor» reial, impostos sobre pas marítim o terrestre de bestiar o mercade-
ríes, drets de duana, etc. 

De la mateixa manera que el batlle era el receptor de les rendes i deis 
impostos reials, també era el pagador de les despeses de la Corona en el 
territori que administrava: salaris deis oficiáis reials, despeses de conservació 
o reparació d'edificis públics, castells, etc. 

El batlle general només havia de retre comptes al mestre racional del rei 
o a qui el monarca designes, mentre que ell podia demanar comptes a tots 
els oficiáis menors dependents de la batllia general. 

A mes de la vessant própiament económica, el carree de batlle general tenia 
també una vessant judicial i governativa, ja que tenia competencia en amb-
dues esteres sobre jueus i sarríns, derivades de llur consideració, com ja hó 
hem dit, de tresor del rei. Tenia també jurisdicció sobre afers marítims i con
cedía, per exemple, llicéncies de navegació, autoritzava armaments en cors, 
etc. D'altra banda, també era competent en les qüestions judicials per causa 
de rendes i drets patrimonials i fiscals. 

El batlle general era, a mes, el cap jerárquic deis batlles locáis i del per
sonal lligat a la batllia. 

El nomenament del batlle general soliafer-se a beneplácit, és a dir, revo
cable a voluntat del monarca; només en alguns casos era concedit amb ca
rácter vitalici, sovint després d'un temps d'exercici de la persona afavorida 
amb aquesta distinció. 

BATLLIA GENERAL DEL REGNE DE MURCIA 

Com a antecedent immediat de la batllia de les terres dellá Xixona, ens 
ocuparem tambié de l'efímera batllia general del regne de Murcia. 

Bernat Colom o Colomet 

El primer titular de la batllia general murciana fou Bernat Colom, en algu-
nes ocasions citat com a Colomet, un ciutadá de Valencia, a qui fou atorgada 
a beneplácit amb un salari de 2.000 sous reials (5). Sens dubte la tasca de 
Bernat Colom fou feixuga: a la feina d'organitzar una nova administració , co
sa sempre complexa, encara que pogués servir-se en part del sistema caste-
llá anterior, hi afegia el control deis béns confiscats i llur repartiment entre els 
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nous concessionaris. El 31 de maig de 1296, passat el termini donat peí re¡ 
Jaume II perqué els habitants del regne de Murcia el reconeguessin com a 
rei, el monarca demaná ¡nformació a Bernat Colom sobre els béns que els 
rebels, que no havien efectuat aquest recononeixement, posséíen ais termes 
d'Oriola, de Murcia i qualssevol altres llocs i sobre la qualitat d'aquests béns: 
si eren francs o obligaven a prestar servéis a la Corona (6). Aixó vol dir que 
Bernat Colom i la gent que devia teñir a les seves ordres hagueren de treba-
llar durament i rápida per a fer l'inventari que el monarca sol.licitava. Eli ma-
teix i el qui seria el seu succesor en el carree, Ferrer Descortell, figuraren en
tre els beneficiaris de les concessions de béns de rebels; Bernat Colom rebé 
unes cases que havien estat de Pero «Enriquín» de Arana, a la parroquia de 
Santa Mana de la ciutat de Murcia (7), i Ferrer Descortell, que era llavors es-
crivá reial, rebé cases i vinyes a Murcia i mes tard els béns que havien pertan-
gut a Martín Ximénez de Sádava (8). 

Ferrer Descortell 

Peí febrer de 1298, Bernat Colom o Colometfou substituit per Ferrer Des
cortell, el qual acumula al carree de batlle general del regne de Murcia el d'es-
crivá de ració en el regne, amb l'encárrec d'efectuar els pagaments a les tra
pes destinades a la frontera (9). A aquest efecte portava un llibre d'estipen-
diats, en el qual constaven els noms de les persones designades per a prestar 
servei a la frontera, amb el tipus de servei que prestaven: amb un cavall ar-
mat o alforrat, o mes, a peu, etc. Aquest llibre servia de base per a fer els 
pagaments segons la categoría de cadascú (10). El control sobre l'adminis-
tració deis castells també era competencia seva, pero no pas com a escrivá 
de ració de l'exércit fronterer, sino com a batlle general; és per aquesta rao 
que hom pot trobar entre les cartes de Jaume II un albará deis comptes que 
Rodrigo de Biscarra havia retut al batlle general per la tinenca del castell de 
Cartagena (11). 

Per aquest motiu, el primer de maig de 1303, Jaume II li enviá la Mista 
de les retinences que havia de pagar a cada castell del regne. Aquesta llista 
indica el nombre de soldats de la guarnido de cada castell i la despesa que 
suposaven per causa de la soldada, companatge i vianda que hom els pro-
porcionava. El mateix document conté, a mes, els salaris deis homes a cavall, 
amb distinció de cavalls armats i alforrats, que havien de defensar el regne, 
i els del seguici del procurador i les instruccions sobre la destinació que Fe
rrer Descortell havia de donar al «setmo» pertocant al rei en les cavalcades 
contra l'enemic. El «setmo», segons aqüestes instruccions, havia de servir per 
a pagar les esmenes deis cavalls perduts a la guerra, per a pagar els salaris 
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deis soldats i per a repartir entre els qu¡ haguessin participat en les cavalca-
des, tal com era costum (12). 

Una altra llista posterior, del 18 de maig, completa la que acabem de co
mentar amb la relació deis noms deis nobles i cavallers que servien en el reg-
ne de Murcia i el nombre de cavalls armats o alforrats que tenien en servei. 
Sens dubte era la pauta que havia de servir a Ferrer Descortell per a pagar 
les soldades (13). 

Pero, certament, alió que li degué portar mes feina degué ésser fer l'in-
ventari de terres, cases i béns que havien passat al fisc a causa de la revolta 
o l'abséncia de llurs antics propietaris i llur nova concessió. El 28 de mar? 
de 1298, en efecte, Jaume II li dona poders per a establir per un temps deter-
minat o a perpetuítat, amb un cens anual, aquelles heretats i béns (14). Sem
bla que, per motius d'honestedat en el carree, al batlle general no li era per-
mes d'acudir com a comprador a la venda o l'establiment emfitéutic d'aquests 
béns si no era amb una autorització molt especial del rei; aquesta autorització 
li fou concedida, el 18 d'abril de 1303, perqué pogués comprar els béns que 
Nicolás Pérez —el qui havia estat alcaid d'Alacant— i la seva muller posseíen 
a l'horta de Murcia (15). 

Sembla que durant alguns mesos Ferrer Descortell monopolitzá tota l'ad-
ministració del Patrimoni del regne de Murcia a les seves mans. Des del mo-
ment de la conquesta de les ciutats i viles del regne, Jaume II hi havia nome-
nat batlles locáis en totes, com era habitual a les viles reials catalanes, per 
exemple. Pero el 1303, constret, potser, a fer economies a causa de les des
peses de la guerra amb Castella, decidí que hom podia prescindir deis bat
lles locáis i que el batlle general podia administrar directament les rendes reials 
en aquests llocs. Així, dones, el 30 d'abril de 1303, el rei maná a Ferrer Des
cortell que revoques els nomenaments deis batlles locáis i administres ell di
rectament totes les rendes (16). Aquest procediment no degué donar gaires 
bons resultáis, perqué abans d'un any, el primer de febrer de 1304, fou no-
menat un nou batlle a Oriola (17) i, el 7 d'octubre del mateix any, un altre a 
Alacant(18). 

LA BATLLIA GENERAL DE LES TERRES DELLÁ XIXONA FINS 
A MITJAN SEGLE XIV 

Ferrer Descortell. 

La partido del regne de Murcia entre la Corona catalano-aragonesa i Cas
tella, en virtut de la sentencia arbitral de Torrellas, del 8 d'agost de 1304, obli-
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gá Jaume II a fer nous nomenaments deis oficiáis reials, la jurisdicció deis quals 
quedava restringida a la part que li havia correspost. Així, dones, el 3 de de-
sembre de 1304, Ferrer Descortell rebé el seu nou nomenament de batlle ge
neral del rei a la seva térra dellá Xixona («officium baiulie terre nostre ultra Se-
xonam») amb una durada subjecta al beneplácit reial i salari de 2.000 sous 
anuals(19). 

Hem trobat la definido de comptes atorgada peí mestre racional, Bernat 
Rodera, a favor de Ferrer Descortell donant per bons els comptes que li havia 
presentat i que corresponien ais darrers tres anys d'existéncia de la batllia 
general del regne de Murcia i al primer de la batllia dellá Xixona, del primer 
de gener de 1302 al 31 de desembre de 1305. El 1302 els ingressos havien 
pujat a la quantitat de 59.666 sous, 6 diners de reials, mentre que les despe
ses de salaris d'oficials, retinences de castells, obres, etc., havien pujat a 57.974 
sous, 10 diners, és a dir, que hi havia hagut un petit superávit d'ingresos. El 
1303 aqüestes quantitats havien estat, respectivament, 51.623 sous, 6 diners 
i 50.260 sous, 6 diners. El 1304 els comptes foren una mica complicáis per
qué comprengueren tot el regne de Murcia fins al novembre de 1304 i, de 
llavors fins a final d'any, només la part del regne corresponent a Jaume II; 
les rendes d'Elx hi foren computades des del 8 d'agost; tanmateix, Elda i No-
velda no hi foren compreses perqué el rei havia donat aqüestes poblacions 
i llurs termes a la reina. Tot plegat, els ingressos pujaren a uns 95.113 sous, 
10 diners (les centenes, desenes i unitats no es llegeixen bé) i 400 cafissos 
de civada, mentre que les despeses pujaren a 89.884 sous, 9 diners i 400 
cafissos de civada. 

El 1305 els ingresos pujaren encara mes perqué hi quedaren engloba-
des durant tot l'any les rendes d'Elx, que compensaren amb escreix la pér-
dua económica que significava la renuncia a les resta del regne de Murcia. 
Els ingressos foren de 98.232 sous, xifra que fou superada per les despeses, 
que pujaren a 101.340 sous. L'extraordinari augment de les despeses fou mo-
tivat, segurament, per obres de reparació ais castells; almenys hi ha constan
cia que hom permeté a Ferrer Descortell reteñir els 5.000 sous de superávit 
que havia tingut durant els quatre anys, perqué les obres del castell d'Oriola 
pujaven ja a 6.837 sous, 6 diners. Pero alió que crida mes l'atenció és l'aug-
ment d'ingressos determinat per la inclusió de les rendes d'Elx. Només qua
tre mesos d'inclusió d'Elx havien fet passar les rendes del regne de Murcia 
de 51.623 sous el 1303 (59.666 el 1302) a 95.113 sous el 1304. La inclusió 
de les rendes d'Elx de tot l'any, el 1305, malgrat la pérdua de la meitat del 
regne de Murcia, feren pujar els ingressos reials a 98.232 sous, com ja ho 
hem dit (20). A la vista d'aquestes xifres hom compren linteres de Jaume II 
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per a teñir la propietat d'Elx, que era de don Juan Manuel, a mes de la juris-
dicció. 

El 1309, Ferrer Descortell afegí a les competéncies que ja tenia algunes 
altres, concretament la recaptació de determinats impostos ais llocs pertan-
yents a la reina Blanca, és dir, a Elda i a Novelda i a Asp; la parella reial havia 
acordat que aquests impostos serien per al monarca, que els dedicaría exclu-
sivament a pagar els salaris deis membres de la casa reial. Un primer docu-
ment del 8 de gener de 1309, fet sobre el patró del destinat al batlle general 
del regne de Valencia, deia que aqüestes competéncies eren els esdeveni-
ments judicials, és a dir, multes i totes altres penes pecuniáries, monedatge 
i drets de sortida deis sarráins i de mercaderies per térra i per mar. En el ma-
teix document, el rei exhortava el batlle general a exigir tots els drets reials 
i a lliurar-ne el producte íntegrament al tresorer, Pere Marc, que el destinaría 
a pagar els salaris i quitacions deis qui formaven la seva cort (21). Dos mesós 
després, el rei havia d'expedir una nova comunicació a Ferrer Descortell per 
a aclair i concretar les competéncies que tenia ais llocs de la reina i que ell 
havia interpretat d'una manera massa amplia. Pertocaria a Ferrer Descortell 
recaptar, en els llocs de la reina habitats per sarraíns, els esdeveniments judi
cials provinents de causes crimináis, és a dir, si la pena de mort era commu-
tada per una composició pecuniaria; en cavi, pertocaria al batlle de la reina 
la composició que substituís, per exemple, una pena d'assots. D'altra banda, 
el monedatge, les quésties i la redempció d'exércit ja li pertanyien i els feia 
exigir per col.lectors especiáis. En els llocs habitats exclusivament per sarraíns, 
Ferrer Descortell no podria intervenir-hi ni tan sois per a recaptar aquells es
deveniments, sino que ho faria el batlle de la reina, el qual li retria comptes 
d'aixó i li ho lliuraria (22). 

Finalment, un any mes tard, peí desembre de 1310, a causa de la mort 
de la reina Blanca, l'administració de les rendes d'Elda, de Novelda i d'Asp 
passá a Ferrer Descortell, mentre que Bernat de Granyana, que era qui ho 
administrava fins llavors, fou advertit que deixés de fer-ho (23). 

A part de la batllia, Ferrer Descortell es féu carree també dues vegades 
durant el seu mandat, el 1306-T307 i el 1312, de la col.lecta del monedatge 
o morabetí, impost que es pagava, com se sap, cada set anys i per al qual 
el rei designava un col.lector especial (24). 

D'altres vegades, en casos d'emergéncia, hagué d'ocupar-se d'afers que 
eren competencia del portantveus de procurador o del seu lloctinent, segura-
ment perqué aquest era absent de les viles mes próximes a la frontera. Con-
servem una carta seva, del primer de juny del 1308, escrita a Elx, en la qual 
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¡nformava el rei Jaume II de les noticies que l¡ arribaven a través deis espíes 
moros que, d'acord amb l'arrais de Crevillent, havia enviat a Granada i d'al-
tres espíes enviats a Lorca peí batlle d'Oriola a requesta seva. Segons aqües
tes noticies, els granadins es preparaven per a envair les terres dellá Xixona, 
invasió que Ferrer Descortell considerava imminent. Per aquest motiu havia 
manat a Llop López de Vaylo i a Ferrer Descloquer que es tanquessin a Ville-
na, ja que tothom es recollia a les fortaleses (25). Dos dies després, el 3 de 
juny, Ferrer Descortell torna a informar el rei de les noves que li havien arribat 
des d'Oriola sobre la invasió granadina (26), ja que el justicia i el jurats d'Orio
la procuraven mantenir informats tant el lloctinent, Pero López de Rutes, com 
Ferrer Descortell mateix (27), talment com si tots dos tinguessin una respon-
sabilitat semblat en aquesta materia, bé que, en realitat, l'organització de la 
defensa era competencia dei lloctinent. Igualment s'adrecaren a l'un i a l'altre 
el consell i els homes de Guardamar per a demanar ajut quan temien, aquells 
mateixos dies, ésser l'objectiu de l'atac de l'exércit nassarita (28). 

Els nostres documents proporcionen moltes mes dades sobre l'actuació 
de Ferrer Descortell en les qüestions mes diverses, cosa natural, ates el gran 
nombre de competéncies que tenia, pero no ens en podem ocupar ara amb 
detall. 

No coneixem, pero, els motius pels quals fou destituít el 1314. És possi-
ble que fos en aquesta época quan adquirí el senyoriu d'Agost, en el terme 
d'Alacant, i que el fet d'ésser propietari d'un senyoriu d'importáncia fos in
compatible amb lafunció de batlle general. Mes endavant, en efecte, mantin-
gué un llarg plet amb Alacant a causa deis límits, deis emprius de pastura 
i llenya que els alacantins asseguraven teñir al seu terme i del cabegatge deis 
sarráins d'Agost que, segons Alacant, li corresponia de cobrar. Aquest litigi 
degué provocar penyores contra els habitants d'Agost, perqué el 1319 el rei 
posa sota el seu guiatge Ferrer Descortell, la seva muller, filis i familia i el lloc 
d'Agost amb els seus habitants, tant cristians com sarraíns, amb la prohibició 
de prendre'ls penyores (29). 

Ferrer Descortell fou, segurament, un deis batlles generáis mes distingits 
deis qui actuaren a la frontera meridional. El 1306 el rei havia premiat els seus 
servéis enfranquint-lo amb carácter vitalici de quéstia, peita, cena, servei, sub-
sidi, bovatge, monedatge, exércit, host i cavalcada i llur redempció (30) i, el 
1316, dos anys després de la seva destitució com a batlle general de les terres 
dellá Xixona, li demostrava la seva estima atorgant-li el carree de batlle gene
ral del regne de Valencia (31), que era forga mes important que el que havia 
tingut, tant per l'extensió del territori com peí prestigi de la seva major antigui-
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tat, que de fet l¡ donava una preeminencia sobre la batllia dellá Xixona en al-
guns aspectes, com ho veurem mes endavant. Consta que morí abans del 
1321 i, com que havia quedat a deure alguna quantitat important a la cort, 
el lloc d'Agost hagué d'ésser venut per a pagar el deute (32). 

Guillem Montserrat 

El 1314 Ferrer Descortell fou succe'ft al front de la batllia general de les 
terres dellá Xixona per un veíd'Alacant, Guillem Montserrat, un homedefide-
litat a tota prava que, peí juny de 1296, havia sortit d'Elx, domini de don Juan 
Manuel, que no reconeixia la sobirania de Jaume II, per anar a establir-se amb 
la seva familia a Alacant, sota el domini d'aquest monarca (23). Li fou assig-
nat un salari anual de 2.000 sous reials, completat amb 300 mes per la batllia 
de les valls d'Elda i Novelda, que havia estat agregada a la batllia general 
ja en temps de Ferrer Descortell, a causa de la mort de la reina (34). 

Joan Rolf 

Guillem Montserrat no ocupa el carree mes enllá de set mesos. El mes 
d'agost de 1314 ja era succeít per un altre veí d'Alacant, Joan Rolf, amb les 
mateixes condicions económiques i de competéncies que acabem de deta
llar en referir-nos a Guillem Montserrat (35). 

Joan Rolf o Raolf tenia ja per concessió reial, des de 1301, l'escrivania 
pública d'Alacant amb carácter vitalici, el dret a ésser succeít per un deis seus 
filis i la facultat, tant ell com el seu successor, de servir-la per mitjá d'un substi
tuí (36). 

Sabem que prengué possessió del nou carree el 14 d'agost de 1314 i 
que l'exercí fins al desembre del 1317, en qué morí (37). El 1316 Joan Rolf 
acumula al seu carree de batlle el de procurador fiscal, la fundó del qual era 
d'ocupar-se deis drets fiscals i castigar els oficiáis reials que incomplissin llurs 
obligacions. El portantveus de procurador, Arnau de Torrelles, havia recoma-
nat al rei que crees aquest carree, que segons ell era necessari, i li havia indi-
cat com a persona per a exercirdo Arnau Vermell, d'Oriola. El rei traspassá 
la decisió sobre aquesta qüestió, tant la creació del carree com la designado 
d'Arnau Vermell, a Joan Rolf, pero dos mesos després, li maná que el revo
ques i assumís ell mateix el carree, ja que els cavallers i prohoms d'Oriola 
li havien fet saber que amb el batlle ja n'hi havia prou per a fer la feina de 
procurador fiscal (38). 

Al comengament de desembre, alguna malaltia devia fer preveure que 
Joan Rolf no viuria gaire temps, perqué el 10 d'aquest mes Jaume II concedí 
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la batllia dellá Xixona, des del primer de gener següent, a Jaume Andreu, 
ciutadá de Valencia, amb el salari acostumat (39). 

En aquella data, el rei encara no sabia que Joan Rolf hagués mort, per
qué li enviá una comunicación referent a un afer del seu carree (40). No de-
gué trigar gaire a morir-se, pero, perqué en el seu llibre de comptes consta, 
com hem dit, que traspassá aquest mes i que Jaume Desclapers acaba els 
comptes d'aquell any, bé que a Joan Rolf li fou computat el salari de tot el 
mes de desembre (41). 

Jaume Desclapers s'encarregá també de retre comptes a la cort de l'ad-
ministració de la batllia de setembre a desembre, ja que Joan Rolf els havia 
retuts personalmente fins al 31 d'agost d'aquell any. 

D'altra banda el seu marmessor, Pong Bonivern, veí d'Alacant, degué 
encarregar-se de fer el balang darrer de tot el que Joan Rolf pogués deure 
a la cort o viceversa, ja que, malgrat que els batlles generáis lliuraven de tant 
en tant els excedents deis ingressos, deduídes les despeses, hom no solia 
fer el balang definitiu fins després de la mort o de la separació del carree. 
Fa suposar que la cort tenia algún interés especial en la tasca de Pong Boni
vern el fet que, per causa de la marmessoria, aquest darrer fos dispensat du-
rant vuit anys de poder ésser obligat a acceptar els carrees d'assesor, de jus
ticia o qualsevol altre ofici públie d'Alacant (42). De qüestions a resoldre no 
li'n mancaren: el 1321, perexemple, el batlle de Crevillent, Bartomeu Romeu, 
es queixá que havia estat lloctinent de Joan Rolf a Elx, mentre aquest n'era 
batlle general, i que no havia tingut cap recompensa ni peí treball ni per les 
despeses i demaná, per tant, un salari peí temps que havia treballat. Jaume II 
atengué la petició i maná a Lloreng Fritos, jurista d'Oriola, que li fes assignar 
un salari i l'hi fes pagar deis béns de Joan Rolf (43). No sabem si valia per 
a un cas com aquest el guiatge que el rei havia atorgat a la vídua, ais filis, 
filies i béns de Joan Rolf poc després de la seva mort, el 10 de marg de 1318, 
potser per a deslliurar-los d'exigéncies precipitades deis creditors (44). 

Jaume Andreu 

El successor de Joan Rolf, Jaume Andreu, havia estat abans batlle de 
Xátiva (45). El seu nomenament com a batlle dellá Xixona sembla que fou una 
mena de compra del carree, ja que el mateix dia del nomenament el rei reco-
negué deure-li una quantitat de diners no especificada, que el monarca li as-
signá sobre les rendes de la batllia dellá Xixona; el document remetía per ais 
detalls del deute al registre de tresoreria, on havia estat inscrit. Jaume II es 
compromete a conservar-li el carree mentre no li retornes la quantitat deguda 
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i deu anys després, el reí Alfons, fill i sucessor de Jaume II, ratifica aquest 
compromís el 25 de novembre de 1327 (46). 

Jaume Andreu tingué un salari anual de 2.000 sous reials com els seus 
predecessors en el carree (47), pero no tingué tantes competéncies com els 
seus antecessors immediats: la batllia de la valí d'Elda, que comprenia Elda, 
Novelda i Asp, fou administrada primer per Joan Pérez d'Avesques, que ja 
era batlle de la valí el 1318 (48), i després, des del gener de 1320, per Joan 
Enric (49). A méshi hagué, almenysel 1324, un procurador fiscal que també 
li prengué competéncies (50). Finalment, pero, el 1328, regnant ja Alfons el 
Benigne, fou desenterrada l'anul.lacio del carree de procurador fiscal de temps 
de Joan Rolf i el rei la confirma; per tant, suprimit el carree, les seves compe
téncies, quedaren, com en aquell cas, atribuídes al batlle general (51). 

Les competéncies que Jaume II concedí expressament a Jaume Andreu, 
quan li confia el carree de batlle general, foren les d'establir en emfiteusi, fixar 
censos de les terres i aigües del Patrimoni, etc., competéncies que solien anar 
implfcites en la concessió del carree, pero que alguna vegada, com en aquest 
cas, s'especifiquen a part (52). 

Com en el cas de Ferrer Descortell, també es conserven a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó algunes cartes origináis de Jaume Andreu al monarca. La 
primera, del 1320, es refereixal perilld'unatacgranadíque prenia perfils alar-
mants, puix que es deia que Murcia i Lorca havien arribat a un acord amb 
els nassarites per a deixar passar llurs trapes, quan anessin a atacar terres 
oriolanes, sense declarar l'alerta i per a avisar-los, al contrari, si trapes catala
nes travessaven el territori murcia per atacar el regne de Granada. Els rumors 
no eren pas sense fonament, com ho demostrá la carta que, un any després, 
l'adelantat de Murcia adregá a Jaume II (53). L'altra carta original de Jaume 
Andreu que hem trobat era una consulta al rei sobre el problema del cástig 
que havien de rebre els pastors aragonesos que, després de desobeir les pro-
hibicions de passar el Segura amb llurs ramats, havien resultat capturáis, al-
guns d'ells i una part de llurs ramats, pels genets granadins en el Camp de 
Cartagena. El batlle recomanava el cástig per a donar exemple i a mes per 
reaons practiques, ja que les rendes d'Oriola, Alacant i Guardamar no basta-
ven per a pagar els salaris deis oficiáis ni per a mantenir els castells, i només 
podia confiar en els diners de les multes i penes judicials per a cobrir despe
ses (54). 

Joan Enríe 

Jaume Andreu fou substituít per Joan Enric, que rebé el seu nomena-
ment de batlle de la part del regne dellá Xixona el 14 de febrer de 1329 (55). 
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Com ja ho hem dit abans, Joan Enric havia estat fins llavors batlle de la valí 
d'Elda i Novelda i precisament, en qualitat de tal, figura com a autor d'una 
de les cartes conservades a l'Arxiu de la Corona d'Aragó; una carta en la qual 
informava el re¡ sobre una ¡ncursió fronterera de castellans que havien robat 
bestiar (56) 

LA BATLLIA DE L'INFANT FERRAN 

La donado de la major part de les viles i deis llocs de la governació a 
l'infant Ferran, peí gener de 1330 (57), féu que el carree de batlle general 
d'aquella part del regne de Valencia, com el de procurador, desaparegués 
per a passar a ésser el batlle particular de l'infant. Son ben poques, dones, 
les noticies sobre l'administració d'aquelles terres que hem pogut recollir per 
a aquesta etapa. Un llibre de comptes de la batllia general deis llocs de l'in
fant Ferran, corresponent al 1355 amb algunes dades que arriben al 1356, 
ens informa que del 1355 al 1358 fou batlle general Joan Ximenis de Perenci-
sa. Peí juny de 1358 fou substituít per Aguerot Alvarez d'Espejo (58). 

LA BATLLIA GENERAL DEL REGNE DE VALENCIA 
DELLÁ XIXONA DES DE 1364 

Joan d'Olit 

No tenim mes noticies de l'administració d'aquell territori fins el 1364, un 
any en el qual Pere el Cerimoniós, després de l'assassinat del seu germá, 
l'infant Ferran, nomená novament un batlle general del regne de Valencia de-
llá Xixona, ja que aquelles terres es reincorporaven a la Corona, puix que l'in
fant no tenia descendencia. El nomenament recaigué en Joan d'Olit, ciutadá 
de Valencia, a qui fou assignat un salari de quatre animáis diaris, mes 20 lliu-
res d'ajuda per al vestir (59). Després de poc, el rei l'afavoria encara amb la 
concessió de la batllia local d'Alacant (60). Pero poca cosa degué poder fer, 
perqué ben aviat totes aquelles terres caigueren sota el control castellá a cau
sa de les desgraciades vicissituds de la guerra amb Castellá, dita deis dos 
Peres. 

Pere el Cerimoniós recupera aquelles terres meridionals el 1366 i, peí maig, 
Joan d'Olit comengá a exercir el seu carree (61). Durant els mesos següents 
el rei ana precisant les competéncies del nou batlle: el 15 de juny el nomená 
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procurador fiscal; un carree que, com hem vist, havien acumulat alguns pre-
decessors seus (62); també el 16 de juny li concedí poders per a establir en 
emfiteusi les terres i cases pertanyents al patrimoni reial i l'autoritzá a fer com-
posicions amb els inculpáis en qüestions civils o crimináis derivades deis drets 
reials (63). 

Després, peí setembre, el rei restringía involuntariamente les competén-
cies de la batllia reinstaurada en confirmar una concessió vitalicia de la col.lec
toría d'Elda, Novelda i Asp a Francesc Masquefa d'Oriola i un deis seus he-
reus, concessió que havia atorgat el 1364. Pero l'endemá mateix d'aquesta 
confirmació el rei la revocava en adonar-se del perjudici causat a l'ofici de 
la batllia general, a la qual, a mes de competéncies, sostreia unes rendes que 
servien per a pagar las retinences deis castells (64). 

La tasca de Joan d'Olit no degué pas ésser fácil. Hagué d'enfrontar-se 
amb un país destruít per la guerra, on la població havia sofert una disminució 
molt forta, especialment de sarráíns i jueus, que eren els qui portaven mes 
benefici económic al Patrimoni reial. Calia intentar atreure població ais nuclis 
urbans i calia reconstruir séquies, cases i molins i replantar els arbres i els 
ceps talats pels exércits. Calia també reconstruir castells i muralles afectats 
pels setges i tot aixó sense recursos: els camps havien restat improductius 
perqué la guerra no havia permés de sembrar-los i el rei no en podia cobrar 
les rendes, com tampoc no podia cobrar les rendes d'altres menes de con-
reus, arbres fruiters o vinyes si, com déiem, havien estat talats i calia replantar
los. També es perdien els censos de les cases, molins, etc. destruíts, i no po
dia exigir la totalitat deis impostes personáis ais sarráíns si aquests darrers 
s'havien quedat prácticament sense bestiar, sense collites i molts a la miseria. 

La situació continuava essent molt difícil encara el 1368, després d'haver 
passat mes de dos anys des de l'acabament de les operacions de guerra en 
aquest sector. Peí desembre d'aquest any, Joan d'Olit ana a trobar el rei Pe-
re el Cerimoniós a Cervera perfer-li saber que els castells estaven a punt d'és
ser abandonats pels alcaids, perqué ell no els podia pagar les retinences, i 
proposá que les rendes reials £le Xátiva fossin aplicades a aquesta obliga
do (65). Uns quants mesos després, el rei havia trobat una solució transitoria 
per a aquest greu problema, després d'haver-lo estudiat amb el mestre racio
nal. Segons aquest alt oficial, veritable ministre d'Hisenda, el rei rebia en aquells 
moments 3.200 sous de renda a les terres dellá Xixona, mentre que els carrees 
que pesaven sobre les esmentades rendes ascendien a 26.000 sous o mes. 
D'altra banda, el tresorer l'havia informat que no rebia rendes suficients en 
cap regne per a poder-les destinar a aquella obligació; així és que hi hagué 
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d'aplicar 20.000 sous anuals deis que el tresorer de la reina lliurava cada any 
al monarca per al vestir i les altres necessitats de la seva cambra, ja que les 
rendes de la reina no estaven tan carregades com les seves própies (66). Una 
solució definitiva, almenys durant molts anys, per a aquest problema fou adop
tada el 21 de juliol de 1376. Consistí a transvasar 12.000 sous cada any de 
la batllia general del regne de Valencia, mes rica, a la de dellá Xixona, quanti-
tat que havia de servir per a pagar les retinences deis castells (67). 

Aquest transvasament de Tuna batllia a l'altra suposá una supeditació, 
almenys en aspectes económics, de la batllia meridional a la gran batllia del 
regne de Valencia. De fet, pero, la batllia dellá Xixona ja li era en certa mane
ra subordinada peí fet que Joan d'Olit era lloctinent del batlle general del reg
ne i ensems batlle de la part meridional (68). 

D'altres problemes derivats de la guerra, a mes deis de la reconstrucció 
que ja hem citat, foren confiats també per a llur resolució a Joan d'Olit. Així, 
per exemple, el 25 de juliol de 1367 el rei Pere li encomaná la resolució deis 
plets contra els sarráins que havien estat lliurats com a rehenes o que havien 
estat captivats per les seves tropes a Elda, Novelda i Asp, i que fugiren i tor
naren a llurs llocs d'origen, ocupats peí rei de Castella. Era un problema una 
mica complicat perqué hi havia persones que havien comprat aquests cap-
tius i que ara els reclamaven, mentre que, d'una altra banda, el rei havia po-
sat sota el seu guiatge els sarraíns d'Elda perqué poguessin tornar en aquest 
lloc a viure-hi (69). 

Pere el Cerimoniós reconegué la importancia del servéis prestáis per Joan 
d'Olit en circumstáncies tan difícils i ens consta que els hi recompensa: per 
l'agost de 1367, en una ocasió en qué Joan d'Olit havia acudit a la cort, supo-
sem que per afers del seu carree, li concedí un donatiu de 2.000 sous, que 
equivalía, mes o menys, a dos tercos del seu salari anual (70). 

Mes tard, el monarca confirma la permuta que Joan d'Olit havia fet amb 
el notari alacantí, Miquel Sánchez de Linyan; aquest darrer li havia cedit l'es-
crivania de la duana del port d'Alacant i ell li havia cedit la batllia, que, com 
ja ho hem dit, li havia concedit el rei el 1364. El carree de batlle general no 
li permetia de residir a Alacant i li resultava molt carregós haver d'acudir-hi 
per a presidir el consistori o consell municipal; al contrari, l'escrivania de la 
duana, podia regir-la, per cóncessió reial, per mitjá d'un substituí (71). 

Domingo Borras 

Joan d'Olit morí el 1376 i el substituí Domingo Borras, que fou nomenat 
el 18 de juliol de 1376 (72). Com d'altres predecessors seus, Domingo Borras 
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era un escrivá del reí (73); el 1373, juntament amb Guillem Mir, havia recaptat 
el monedatge o morabetí a les ierres dellá Xixona i potser fou aquesta cir-
cumstáncia la que féu que el rei penses en ell per al carree de batlle gene
ral (74). 

Peí que fa al salari, fou igual que el deis seus predecessors immediats: 
quitado de quatre bésties, que corresponia a 3.880 sous, mes 400 sous per 
al vestir. 

Peí que fa a competéncies, degueren ésser també semblants a les deis 
seus predecessors; no tingué, pero, el carree de procurador fiscal, que molts 
havien acumulat, ja que sabem que aquest carree fou exercit peí notari d'Oriola, 
Joan Castell (75). El 1380 el rei amplia les atribucions de Domingo Borras 
autoritzant-lo a fer composicions amb les persones acusades de crims que 
no fossin heretgia, lesa majestat i fabricació de moneda falsa (76). 

D'altra banda, sabem que havia estat dues vegades col.lector del mora
betí o monedatge, Tuna el 1373, abansd'ésser batlle general, i l'altra el 1379, 
quan ja no era. La primera vegada compartí el carree, com ja ho hem dit, 
amb Guillem Mir, i la segona amb Francesc Marrades. Per ambdós treballs 
Pere el Cerimoniós li assigná, el 1382, un salari de 4.000 sous barcelonins (77). 
El 1381 el rei li confia a ell, a Pere Marrades i a Arnau Porta els afers relacio
náis amb un censal que havia obligat ais banquers, Pere Pasqual i Arnau Es-
querit, per a respondre d'un crédit de 9.000 lliures, peí qual havia hagut de 
pagar un interés o mogubell de 6 sous per lliura anuals (el 30%) (78). 

El rei recompensa els seus servéis de diferent manera: d'una banda 
concedint-li la batllia d'Alacant, que ja havia tingut el seu predecessor, Joan 
d'Olit (79), i d'una altra amb algún donatiu extraordinari, com per exemple 
el de 5.000 sous barcelonins, que li concedí el 1380 i que ell cobra de les 
rendes de la batllia l'any següent, 1381 (80). 

Domingo Borras renuncia al seu carree per Fabril de 1384, perqué ja era 
molt vell i no podia tenir-ne cura. El rei encomaná llavors la batllia general 
a Pere Mir, de la casa reial (81). 

Pere Mir 

Sembla que el nomenament de Pere Mir ja havia estat signat el 15 de 
marc de 1384. El carree li fou concedit a beneplácit amb el mateix salari que 
havien tingut els seus predecessors i l'exercí des del primer de maig de 1384 
fins al 2 de marg de 1387, en qué prengué possessió el seu successor, Joan 
de Roncesvalls. S'ha conservat el seu llibre de comptes que compren aquests 
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anys ¡també hem conservat l'albará de quitament que li lliurá el mestre racio
nal després de rebre els comptes, el 1388. Segons aquest albará, les rebu-
des del primer any de la seva administració havien sumat 22.488 sous i 8 di-
ners, 24.833 en el segon i 25.133 sous i 8 diners en el tercer: en total 72.455 
sous, 4 diners. Peí que fa a les despeses, havien pujat a 20.062 sous el pri
mer any, 26.439 sous, 11 diners el segon i 26.090 sous, 8 diners el tercer, 
de manera que les despeses totals havien pujat a 72.592 sous, 7 diners i, per 
tant, havien superat les entrades en 137 sous, 3 diners, que el mestre racio
nal reconegué que la cort li quedava a deure (82). 

Joan de Roncesvalls 

Potser a causa de la virada política que suposá l'accessió al tron de Joan 
I, el qual substituí molts deis alts oficiáis nomenats peí seu pare, el batlle ge
neral dellá Xixona fou rellevat del seu carree, tal com també li havia esdevin-
gut al governador general, i fou substituít per Joan de Roncesvalls, un don-
zell que era cambrer de Joan I. El nomenament fou signat el 15 de gener 
de 1387 pero, com ja ho hem dit, no prengué possessió fins el 2 de marc 
d'aquell any (83). Un any després, el carree li era concedit amb carácter vita-
lici (84) i, al cap de dos mesos, Joan de Roncesvalls era honorat encara amb 
la concessió del grau de cavaller (85). 

Quan Joan I morí, Joan de Roncesvalls conserva el seu carree, malgrat 
les nombrases substitucions d'oficials reials que es produíren a causa del pro-
cés obert contra molts deis oficiáis i consellers del monarca difunt. Consta que 
el rei Martí maná al governador dellá Xixona i ais altres batlles i justicies que 
no el molestessin en l'exercici del seu carree, ja que el tenia amb carácter 
vitalici (86). Posteriorment, sembla que tingué alguna dificultat amb la cort, que 
s'aclarí amb una seva visita al monarca (87). 

L'época en qué Joan de Roncesvalls estigué al front de la batllia general 
dellá Xixona es caracteritzá per les dificultats amb qué topa per a mantenir 
la independencia i el rang d'aquella batllia, que corria el perill de convertir-se 
en un apéndix o una lloctinéncia de la batllia general del regne de Valencia. 

Ja hem dit que la guerra amb Castella havia arrasat aquelles terres de 
tal manera que passaren molts anys abans no comengaren a refer-se'n i aixó 
incidí, com és molt natural, en les finances reials, que veieren com les entra
des es reduíen a causa de les moratóries i condonacions d'impostos que cal-
gué concedir a la població empobrida i a causa, també, de la pérdua de béns 
(bestiar, arbres, cases o molins establerts a cens, etc.) i la disminució de po
blació gravada pels impostes. 

293 



D'altra banda, el reí s'havia després de totes les possesions que produíen 
rendes mes considerables: Elx i Crevillent foren donades a l'infant Martí, des
prés de la mort de l'infant Ferran, i Elda, Novelda i Asp foren donades primer 
a Hug de Calviley i després a la reina Sibil.la, possessions que mes tard pas-
saren a la reina Violant. 

Sota l'administració de la batllia general quedaren, dones, només Oriola 
i Alacant amb llurs termes, pero ambdues viles, gairebé desprovéídes de llur 
població sarraína, proporcionaven poques rendes i grans despeses a causa 
de llurs castells, que eren les claus de la frontera i necessitaven sovint obres 
de reparació molt costoses i el manteniment d'una petita guarnició. 

Ja hem dit que els ingressos del Patrimoni a la batllia dellá Xixona no co-
brien les despeses i que, el 1376, Pere el Cerimoniós hagué d'ordenar la trans
ferencia anual de 12.000 sous de les arques de la batllia general del regne 
de Valencia a les de la batllia dellá Xixona, a fi que es poguessin pagar las 
retinences deis castells, especialment deis d'Oriola i Alacant. 

La dependencia económica comporta sempre dependencia política i ad
ministrativa; així que, insensiblement, el batlle general dellá Xixona ana per-
dent facultáis reals de disposició, tant sobre els mateixos diners transvasáis 
de la batllia general del regne de Valencia com sobre la cura deis castells 
ais quals anava destinada l'ajuda. 

El 1384, mentre encara era batlle general dellá Xixona Domingo Borras, 
el rei Pere li maná que retornes a la batllia general de Valencia el que sobres 
deis 12.000 sous traspassats per aquesta un cop hagués pagat les retinen
ces i les obres deis castells d'Oriola i d'Alacant, ja que era just que la resta 
servís per a pagar els carrees d'aquella batllia (88). 

Potser per tal de vigilar de prop la devolució d'aquestes restes i en gene
ral l'administració deis diners que sortien de la mateixa batllia, el batlle gene
ral del regne de Valencia intervingué directament, mes tard, en la decisió i 
l'execució de les obres que calia fer en els castells esmentats. El 1389, per 
exemple, Joan I recomanava a Ramón de Soler, que era llavors batlle gene
ral del regne de Valencia, que inspecciones el castell d'Oriola, ell o un seu 
lloctinent, i que hi fes fer les obres de reparació que fossin necessáries, ja que 
hom li havia dit que el castell, situat a la frontera amb Castella i un deis mes 
insignes, amenagava ruina (89). 

Mes endavant, el 1394, Joan I disposava que, per tal d'evitar despeses 
inútils, els 6.000 sous de retinenca que calia pagar a l'alcaid del castell d'Oriola 
els pagues directament el batlle del regne de Valencia a l'alcaid d'Oriola (o 
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al seu substituí), sense que haguessin de passar abans per les mans del batlle 
dellá Xixona com fins llavors (90). El mateix any, el reí destina 5.000 sous a 
les obres de reparació de murs, torres, etc. del castell d'Oriola per a esmerar
los en tres anys i uns altres 2.500 al d'Alacant, que també es trobava molt 
arruínat; i ho comunica no pas al batlle dellá Xixona, a qui hauria pertocat, 
sino al batlle del regne de Valencia, Ramón de Soler, a qui advertí que aques
ta quantitat era de mes a mes del que ell hi destinava (91). 

Ja en temps del rei Martí l'Humá, foren atribucions generáis les que li 
foren discutides al batlle dellá Xixona. Així, per exemple, peí juny de 1397, 
Martí l'Humá li maná que no concedís llicéncies d'armar en cors, cosa que, 
deia, corresponia al batlle general del regne de Valencia per costum antic. 
El rei reconeixia que el batlle no havia pas obrat sense base legal, puix que 
es referia a les llicéncies que havia concedit en vigor d'algunes cartes reials, 
pero creía que,per a evitar danys, era millor que hi hagués un sol responsa
ble de la concessió d'aquestes llicéncies en tot el regne (92). Sembla que 
aquesta actitud reial es devia ais atacs de Joan Alvarez d'Espejo, veí d'Orio
la, contra vaixells castellans i genovesos sota la protecció castellana a les mars 
de Castella, un fet que havia provocat represálies contra mercaders catalans 
i habia posat en perill la pau amb Castella, segons ho assegurava el rei. Joan 
Alvarez d'Espejo habia armat una galicta a la governació dellá Xixona i havia 
donat fermances al batlle general d'aquesta regió comprometent-se a no ata
car amics. El batlle el sentencia a mort per aquest fet, pero no fou trobat i 
sembla que també hi hagué dificultáis per a confiscar els seus béns i els de 
les fermances per a poder indemnitzar les victimes, ja que la familia de Joan 
Alvarez d'Espejo era molt poderosa a Oriola (93). 

Fets com aquest s'esdevenien també en altres llocs i, bé que potser a 
l'extrem meridional de les terres catalanes les autoritats eren mes benévoles 
a causa de la situació fronterera, sembla que darrera d'aquests intents de re
tallar les competéncies del batlle dellá Xixona hi havia, en realitat, el desig 
del batlle general del regne d'assegurar la seva competencia exclusiva sobre 
diverses qüestions. 

No era cert que les llicéncies d'armar en cors haguessin correspost al 
batlle general del regne de Valencia per costum antic. Alguns deis documents 
que hem vist demostren, ben al contrari, que el batlle reial dellá Xixona s'ocu-
pava d'aquesta qüestió. El 16 de desembre de 1320, per exemple, Jaume 
II comunicava al batlle general a la part del regne de Valencia dellá Xixona 
que havia remes a Pere Ballester, de Guardamar, la fianga que havia fet a 
Garcia Salfamás quan havia armat en cors a Guardamar. La fianga era exigi-
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ble perqué García Salfamás havia robat alguns cristians que calía indemnit-
zar (94). Si el batlle s'havia d'ocupar en principi d'exigir lafianga, sembla que 
era perqué el fiador era responsable davant seu. El 23 de desembre de 1321, 
d'altra banda, el mateix rei Jaume II crida l'atenció al batlle general dellá Xi-
xona, Jaume Andreu, perqué demanava ais corsaris que armaven a la vila 
una part del lucre obtingut mes gros del que havia estat fixat en els privilegis 
atorgats pels reis de Castella a Alacant i que havien estat confirmats per Jau
me II (95). 

Era cert, en canvi, que alguns tractats internacionals, com ara els de Ge
nova de 1386 i 1390, havien restringit ais ports de Barcelona, Valencia, Ma
llorca, Menorca, Eivissa, Cáller i l'Alguer la possibilitt d'armar en cors, per tal 
d'assegurar un control mes fort deis corsaris (96), i que aixó suposava, de 
fet, una limitado de les facultáis del batlle general dellá Xixona. 

Pero aquesta deis armaments corsaris no era Túnica prerrogativa reivin
dicada peí batlle general de Valencia, que en aquests anys es preocupa d'as
segurar la seva competencia exclusiva sobre aquesta i d'altres qüestions i tam
bé la seva preeminencia sobre el batlle dellá Xixona. Peí maig de 1399 el batlle 
general del regne, que era llavors un conseller del rei, Nicolau Pujades, s'ha
via queixat perqué els governadors i els altres oficiáis reials, tant degá com 
dellá Xixona, no en tenien prou amb els límits de llurs jurisdiccions respecti-
ves i envaíen les seves competéncies, establertes per provisions reials. El rei 
Martí encomaná al seu conseller, Ramón Tolzá, cavaller i doctor en liéis de 
Valencia, que resolgués les contencions jurisdiccional que es produíssin en
tre el batlle general i els altres oficiáis, tal com ja ho havia fet precedentment 
el rei Pere (97). 

Per juliol, el batlle general del regne aconseguia una provisió reial molt 
important, que significava la seva victoria sobre els dos governadors del reg
ne, que en virtud de delegaciones especiáis del rei intervenien en la resolució 
de qüestions diverses, sostraient-les de la jurisdicció ordinaria. 

En aquest provisió el rei revocava totes les concessions a oficiáis reials 
o a comissaris, atorgades peí rei Joan I i per ell mateix, que signifiquessin una 
minva de les atribucions del batlle general del regne de Valencia i prohibía 
que cap governador, justicia, batlle o altre oficial del regne de Valencia, tant 
degá com dellá Xixona, ni cap comissarí pogués concedir llicéncies per a ar
mar vaíxells en cors contra enemics ni llicéncies per a treure coses prohibides 
del regne per mar i per térra, ni pogués atorgar llicéncia ais moros per a emi
grar a terres sarraínes ni per a demanar almoina dins deis seus regnes i, con-
següentment, ningú fora del batlle general no podría decretar prohíbicions 
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sobre aqüestes matéries (prohibicions d'armar en cors o de treure determi
náis productes, per exemple) ni jutjar-ne els infractors (98). Totes aqüestes fa-
cultats eren competencia també, fins llavors, del batlle general dellá Xixona (99) 
i algunes, com la de concedir llicéncies d'emigració o per a demanar almoina 
ais sarráíns, així com també el cástig deis inf ractors, havien estat exercides 
peí governador general del regne de Valencia per delegació expressa deis 
monarques, especialment del rei Pere el Cerimoniós, que alguna vegada, pe
ro, escoltant les protestes del batlle general, havia confirmat que eren compe
tencia d'aquest darrer (100). 

No sabem si Joan de Roncesvalles recorregué contra aquesta decisió 
reial, que limitava les seves atribucions en matéries tan importants com la 
d'autoritzar l'extracció de mercaderies prohibides per mar o per térra cap a 
Castella o bé si acceptá la decisió reial. Com que no conservem llibres de 
comptes de la batllia general corresponents a aquests anys no podem com-
provar aquest punt, que seria fácilment verificable perqué, en els que tenim 
d'anys anteriors, hi consten sempre els ingressos per les llicéncies d'extrac-
ció de mercaderies prohibides. 

De tota manera, sembla que la limitació de funcions fou efectiva, perqué 
a la darreria de desembre de 1403, alguns anys després d'aquella provisió, 
el rey Martí comunica a Olf de Próixida, governador llavors d'Oriola, i al ma-
teix Joan de Roncesvalls que el batlle general de Valencia, de voluntat seva, 
havia nomenat guardia de les fronteres i ports per a vigilar les mercaderies 
prohibides que es treien sense llicéncia del regne de Valencia un tal Domingo 
de Borja, ciutadá de Xátiva, que tindria jurisdicció des del Xúquer fins al reg
ne de Murcia. La preeminencia del batlle general del regne semblava, dones, 
clara (101). 

Contráriament, malgrat els antecedents de la intervenció del batlle gene
ral del regne de Valencia en la inspecció, decisió i execució d'obres del cas-
tell d'Oriola, ens consta que Joan de Roncesvalls s'encarregá per ordre del 
rei de pagar 500 sous anuals per a la reparació del castell d'Alacant (102). 

El rei Martí defensa també fes atribucions judicials del batlle dellá Xixona 
i, el 1410, prohibí que en els afers judicials relatius a la batllia hi intervingues-
sin comissaris reials; només el batlle o el seu lloctinent podien intervenir-hi. 
A mes, prohibí que hom pogués impugnar les demandes que el mateix batlle 
general dellá Xixona fes per causa de rendes i drets patrimonials (103). 

Joan de Roncesvalls morí el 1411 durant l'lnterregne, un any després 
de la mort del rei Martí. Segons Bellot, fou substituít per Bartomeu Togores, 
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nomenat peí governador dellá Xixona, de qui era lloctinent, malgrat les pro
testes del lloctinent del difunt, que era Bartomeu Monsi de Castanyeda, a qui 
pertocava la substitució. Sembla que el consell d'Oriola protesta també per 
aquest nomenament, ja que el carree de batlle era incompatible amb el de 
lloctinent del governador (104). 

D'ALTRES CÁRRECS 

Depenien de la batllia general els batlles de les viles reials, Alacant, Orio-
la i Guardamar, pero no ens n'ocuparem amb detall perqué potser és mes 
adequat de fer-hc dins del marc de la historia local de cadascuna d'aquestes 
poblacions. 

Hi havia, encara, molts mes carrees, des deis mes importants, com el de 
lloctinent, fins ais d'escrivans, col.lectors d'impostos o saigs. 

Lloctinent 

Sabem que el batlle general tenia sovint un lloctinent, pero coneixem pocs 
noms d'aquests lloctinents. Només els de Bartomeu Romeu, que ho era el 
1317 (105), Joan Castell, veí d'Oriola, que ho era entre 1379 i 1381 (106), M¡-
quel d'Alcarrás, que ho era el 1385 (107), i Bartomeu Monsi de Castanye
da (108). No sembla que tinguessin un salari fix pequé tampoc no devien te
ñir feina seguida sino ocasional, quan el batlle s'absentava. En alguns casos 
ja ocupaven d'altres carrees remuneráis; per exemple, Joan Castell era pro
curador i advocat fiscal. Peí que fa a Bartomeu Romeu, la batllia li pagava 
cada any 150 sous perqué mantingués en servei del rei un rossí alforrat (109). 

Procurador fiscal i advocat assessor 

El de procurador fiscal era, en canvi, un carree remunerat, pero no pas 
sempre independent del batlle. Ja hem dit que el portantveus de procurador, 
Arnau deTorrelles, havia recomanat al rei Jaume II, el 1316, que crees aquest 
carree a la batllia general dellá Xixona, a fi que s'ocupés de la defensa deis 
drets fiscals i del cástig deis oficiáis reials que incomplissin llurs obligacions. 
El carree fou concedit efectivament a Arnau Vermell d'Oriola, pero després 
fou revocat a petició d'Oriola, que deia que no era necessari, i les seves com-
peténcies foren adjudicades al batlle general (110). 

La necessitat de la presencia d'un jurista entre els oficiáis de la batllia s'ha-
via fet tan evident, pero, que al cap de dos anys, el 1318, el batlle general 

298 



dellá Xixona, Jaume Andreu, obtingué el nomenament d'un advocat assesor, 
carree que recaigué en Bernat de Solsona, veí d'Alacant, amb un salari de 
100 sous anuals (111). Segurament les competéncies devien ésser semblants 
a les que havia tingut el procurador fiscal pero, havent estat rebutjat aquest 
carree feia tan poc de temps, hom acudí a una altra titulado. 

El carree de procurador fiscal ressuscitá, pero, després de poc i, el 1324, 
era ocupat per Guillem Fibla, que cobrava, com l'advocat assessor, 100 sous 
anuals (112). És possible que aquest carree continúes vigent en els anys pos-
teriors. El 1356, almenys, sota el senyoriu de l'infant Ferran, ens consta que 
hi havia un advocat fiscal de funcions similars a les del procurador, que era 
Bernat Julia, que cobrava un salari de 300 sous anuals (113). 

Quan Pere el Cerimoniós recupera les comarques dellá Xixona, acumula 
tot primer el carree de procurador fiscal al de batlle general i Joan d'Olit, que 
ja era batlle, rebé aquest segon nomenament el 15 de juny de 1366, pero 
no el degué exercir mes enllá de dos mesos, perqué el mateix any 1366 ja 
ocupa aquest carree i el d'advocat fiscal el notari Joan Castell, el mateix que 
també fou després lloctinent del batlle; com que cobra un terg del salari anual 
previst, suposem que degué comengar a exercir-lo el mes de setembre de 
1366 (114). Sembla que Joan Castell ocupa el seu carree fins al 1387, al
menys (115). És el darrer procurador fiscal del qual tenim noticia en l'época 
que estudiem. 

Escrívá de la batllia general 

Peí que fa a l'escrivá de la batllia general, era també un carree ¡mportant; 
s'encarregava de rebre els comptes de l'administració de les rendes reials 
i de la col.lecta d'impostos deis oficiáis locáis, deis col.lectors o deis arrenda-
taris. Sembla que era auxiliat en la seva tasca per altres escrivans. El primer 
deis escrivans de la batllia dellá Xixona del qual coneixem el nom és Jaume 
Desclapers, veíd'Elx. S'ocupavad'questatascajael 1316, amb un salari de 
200 sous anuals (116), pero no rebé el nomenament oficial fins el 1321. El 
1325 Jaume II li concedí que tingues el carree amb carácter vitalici (117), pe
ro uns anys després, el 1327, Jaume Desclapers es vengué l'escrivania a Be-
renguer Gavet, un veí de Xátiva, que en paga 400 sous. El rei Alfons el Benig-
ne en confirma la venda, puix que era d'una cosa patrimonial, el 1329, i con
cedí el carree a Berenguer Gavet, el comprador, també amb carácter 
vitalici (118). 

No sabem el nom de cap mes escrivá fins el 1356, en qué ens consta 
que el notari Pere Romeu regia l'escrivania de la batllia general amb un salari 
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superior al que havien tingut els seus predecessors: 300 sous (119). El 1366, 
recuperat aquest territori perdut durant la guerra amb Castella, s'ocupá de 
l'escrivania durant un període breu, uns quatre mesos, el notari Jaume de 
Mora, que fou succeít aviat per un altre notari, Castelló de Bellver (120). El 
1366 l'escrivá ja havia canviat i era ara Joan Morató (121), mentre que del 
1379 al 1385, almenys, ho fou Joan Diez, auxiliat peí notari Bernat Morre-
lles (122). Bé que Joan Diez apareix com a escrivá de la batllia en els comp-
tes d'aquesta institució, des del 1379, el seu nomenament oficial no es produí 
fins el 1382, després de la mort de Joan Morató. És possible que aquest darrer 
hagués estat substituít per vellesa o malaltia per Joan Diez i que aquest sigui 
el motiu peí qual el trobem com a escrivá des d'abans del seu nomenament. 
En la concessió a Joan Diez el monarca féu constar els valuosos servéis pres
táis per aquest notari durant la guerra amb Castella (123). 

Escrivans de ports i duanes 

Quant ais escrivans, és difícil destriar els casos en qué eren uns assala-
riats d'aquells altres en qué l'escrivania era un monopoli arrendat o cedit, com 
d'altres, amb carácter vitalici per a recompensar uns servéis, o bé a canvi 
d'un cens anual o bé de manera gratuita. 

L'escrivania del port d'Alacant sembla pertányer al grup de les que eren 
regides per un assalariat; fou cedida poc després de la conquesta d'Alacant 
a Jaume de Santa Creu, el qual havia de reteñir el seu salari de les rendes 
que produia la duana (124). El seu successor, Pere de Lagunes, de casa del 
rei Jaume II, a qui fou concedit el carree amb carácter vitalici quan morí Jau
me de Santa Creu el 1314 (125), figura en els comptes de la batllia del 1316-
1317 entre les persones que reberen un sou de la batllia general, en el seu 
cas 10 diners diaris, situado en la qual continua segurament fins a la seva 
mort, esdevinguda el 1324(126). El seu successor, Bartomeu Pedriga, que 
pertanyia a la cambra de la reina i que fou nomenat el 1325, sembla que tin
gué el carree en les mateixes condicions que ell (127). 

Ens manquen les noticies d'aquesta escrivania fins el 1357, en qué el rei 
la dona, juntament amb les de les curies del justicia i del batlle, al notari ala-
cantí, Miguel Sánchez de Linyán, a precs de l'infant Pere, comte de Ribagor-
ga i Prades, i del seu conseller, Bernat de Cabrera, per tal de premiar els ser-
veis de l'esmentat notari en l'adquisició del lloc, el 1356, durant la guerra amb 
Castella (128); aquesta concessió fou confirmada el 1366, després que Ala-
cant hagué tornat a mans del rei Pere el Cerimoniós, a fináis de l'esmentada 
guerra, perqué Miquel Sánchez de Linyán s'havia esforgat per fer tornar la 
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vila a l'obediéncia de la Corona (129). Consta que aquest any 1366 cobra 
com a salari del seu carree d'escrivá i també de guarda de la duana d'Ala-
cant pels mesos que l'exercí, després de la recuperado del lloc, la quantitat 
de 112 sous, mentre que el 1368 cobra el salari integre de 300 sous (130). 
El 1369, Miquel Sánchez de Linyán permuta la seva escrivania de la duana 
amb la batllia d'Alacant, que tenia Joan d'Olit (131). 

Sabem, i aqüestes son les darreres noticies que en tenim, que el carree 
de guarda del port d'Alacant fou ocupat entre 1377 i 1382 per Garcia de Ver-
dú, que cobra 300 sous anuals. Suposem que, com en temps de Miquel Sán
chez de Linyán, els carrees de guarda i d'escrivá de la duana eren una sola 
cosa (132); el salari, almenys, era el mateix. El 1384 apareix com a guardia 
del port d'Alacant Pere Gallo, pero els anys següents desapareix aquesta par
tida deis llibres de comptes (133). 

Sembla que les altres escrivanies de duanes i ports funcionaren amb un 
régim semblant, algunes vegades associades, com en els darrers casos ci-
tats d'Alacant, amb el carree de guarda; així per exemple a Guardamar, on 
el guarda del port, presumiblement també escrivá, era de 1379 a 1386 un 
tal Bartomeu Ivanyes, que cobra un salari de 100 sous anuals (134). 

Malgrat que Elx estingué separat del Patrimoni reial durant molt de temps 
i que precisament la major part deis llibres de comptes de la batllia que es 
conserven coincideixen amb aqüestes époques i que, per tant, no hi ha comp
tes relatius a Elx, hem pogut reunir diverses noticies sobre l'escrivania de la 
duana deis sarráins d'Elx i la del port del Cap de l'AIjub, on sembla que I'es
crivá tenia, com a les anteriors, el carácter d'assalariat. 

Quant a la duana deis sarráins d'Elx, l'escrivá fou des del 1310 Bernat 
Saverdú. El 1321 el reí li nomená un successor, quan encara vivia, en la per
sona de Gil d'Omest, mestre de l'infant Pere (135), pero finalment fou un sarraí 
d'Elx, Jahie Alunbeni, que ja hi treballava, qui se'n féu carree el 1323 amb 
un salari de 10 diners diaris, idéntic al que hem vist a la mateixa época a la-
duana d'Alacant, mes una taxa que es cobrava pels albarans (136). Alunbeni 
era, des del 1318, col.lector deis impostos reials que es cobraven a la duana 
d'Elx, com ja ho veurem mes endavant. 

Molt mes tard, abans del 1358, quan Elx pertanyia a l'infant Joan, sabem 
que l'escnvania fou encomanada al jueu d'Elx, Jucef Abentaurell, que, a mes, 
ostentava el carree de torsimany o traductor d'Elx i de Crevillent i «testimoni» 
de la duana d'Elx, carree aquest darrer que semblava una mateixa cosa amb 
el d'escrivá (137). Per l'octubre d'aquest mateix any, després de l'assassinat 
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de l'infant a mans de Pere el Cruel de Castella, Pere el Cerimoniós li confirma 
aquests carrees i el 1360 no féu la reina Elionor en nom de l'infant Martí, que 
havia esdevingut senyor d'Elx i de Crevillent (138). 

Ben poc temps després, pero, Jucef Abentaurell tingué algunes topades 
amb els oficiáis de l'infant a Elx, els quals tot primer l'acusaren de cobrar una 
comissió de tot el que venia l'aljama sarráfna d'Elx, cosa que no s'havia acos-
tumat mai de fer, i després fou pres perqué, segons ho afirmava el procura
dor d'Elx, no li havia retut comptes de la seva administració. La reina enco-
maná a Berenguer Togores que investigues la qüestió de les comissions que 
cobrava i la informes sobre els carrees de testimoni i d'escrivá de la duana, 
així com del de torsimany, salaris que cobraven els qui els ocupaven, etc.; 
d'altra banda, quan fou pres, la reina volgué que hom li concedís el benefici 
de la llibertat sota fianca, com corresponia a fets civils, cosa que Domingo 
Llull, el procurador de la reina a Elx i a Crevillent, no volia concedir-li, i a mes 
maná a l'alcaid de Crevillent, Berenguer Togores, que procures que tingues 
defensor i temps per a preparar la defensa (139). 

Un cop solucionades, sembla, aqüestes qüestions, sorgí el problema de 
si el carree de testimoni de la duana podia ésser ocupat per un jueu i no havia 
d'ésser exercit necessáriament per un sarraí. La reina demaná informació a 
Elx sobre aquesta qüestió (140), pero suposem que fou solucionada favora-
blement per a Jucef Abentaurell, perqué peí novembre del mateix any 1361 
la reina li fixá el salari per ais seus carrees: 300 sous per al d'escrivá i 150 
per al de torsimany (141). 

Consta que el 1363 la reina enviá a Elx Pere Martí per a repassar els comp
tes del procurador i batlle, Domingo Llull, i els de Jucef Abentaurell, així com 
deis altres moros i jueus que haguessin exercit carrees administratius (142). 

A fináis de l'any 1367 fou destituít Jucef Abentaurell i fou nomenat per 
a ocupar ambdós carrees, tant el de testimoni-escrivá de la duana com el de 
traductor, un altre jueu d'Elx, Abrafim Abenbahe, amb un salari mes baix, de 
300 sous en total (143). Malgrat aixó, posa tant d'entusiasme en la seva feina 
que aconseguífer augmentar elproducte de les rendes d'Elx, que abans dis-
minuíen contínuament; la reina Elionor el recompensa per aquest motiu, el 
1372, amb la donació de 400 sous (144). Mes endavant, gaudí també de la 
contenga de l'infant Martí, que el féu doméstic seu i li encomaná altres tas
ques: el 1375 la col.lecta deis impostos de les moreries d'Elx i de Crevillent 
i í'administració de les obres que calgués fer a la Calaforra, a l'alcásser, ais 
molins, banys, presons i duana d'Elx i al castell, a les anomenades «cases 
de senyor», molins, banys, taverna i presó de Crevillent (145), el 1378 la re-
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captado del que els jueus i els moros l¡ devien per dret de segell (146) i, el 
1384, juntament amb Jaume Juny, batlIed'Elx, lacol.lectade 150florinsque 
raljama de jueus d'Elx li havia de pagar (147). 

El 1385, no sabem si perqué les obres que l¡ havien estat encomanades 
pujaven mes que el pressupost de qué disposava o bé perqué havia fet al
gún préstec a l'infant, la curia d'aquest darrer li devia 5.200 sous que, a partir 
d'aquest any, Abrahim Abenbahe hauria de recuperar del que rendissin els 
«esdeveniments» de Crevlllent, és a dir, les multes i totes altres penes pecu-
niáries derivades de l'administració de la justicia (148). 

L'infant premia els seus servéis, el 1377, amb un donatiu de 60 florins 
d'or (149) i el posa sota el seu guiatge especial a ell i la seva familia (150). 
El 1385, potser coincidint amb el final de la seva gestió com a col.lector d'im-
postos, li féu una remissió de les penes en les quals pogués haver incorre-
gut(151). 

Hem parlat de l'escrivania de la duana d'Elx i ens hem desviat una mica 
del tema per tal de recollir les noticies sobre altres tasques encomanades ais 
qui la regiren. Ara ens ocuparem de l'escrivania del port del Cap de l'AIjub, 
el port d'Elx. Abans del 25 de febrer de 1317 la tenia un veí d'Elx, Bernat 
Despuig, que en fou privat en aquesta data a favor d'un altre veí de la vila, 
anomenat Convent Rayner; el rei Jaume II, pero, es repensá després i decidí 
que, tan aviat com l'últim nomenat hagués tingut el carree un any, retornes 
a Bernat Despuig, que era un home expert. A la darreria de desembre, el 
carree li fou concedit, en efecte, de manera vitalicia, bé que amb l'obligació 
de mantenir un cavall o rossí alforrat per a la defensa del lloc (152). A la seva 
mort, el 1319, el succeí en el carree amb les mateixes condicions Pere Ro-
bert, de la casa del rei (153), que, pero, malgrat que el tenia amb carácter 
vitalici, hi renuncia el 1320. Fou nomenat llavors Jaume de Santamaria amb 
les mateixes condicions (154). 

És ben difícil saber si les altres escrivanies de les quals tenim noticies eren 
regides per assalariats o bé si eren cedides en emfiteusi o arrendament. Ens 
fa I'efecte que les que anaven lligades a la percepció de determináis Impos
tes solien ésser regides per assalariats, mentre que les d'activitat mes próxi
ma a lafunció notarial solien ésser cedides en emfiteusi o arrendament. Creiem, 
dones, que, a mes de les escrivanies de les duanes ja ressenyades, l'escriva
nia de la partició de les aigües del rei o del senyor, a Elx, per exemple, devia 
ésser regida per assalariats. La partició de les aigües era una operació que 
es feia cada dia i de la qual calia portar un control molt acurat; sabem que 
en fou escrivá Jaume Vidal, des d'abans del 1307 al 1313 i que, després de 
la seva mort, ho fou Jaume de Vilanova (155). 
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Igualment és probable que fos regida per un assalariat l'escrivania del 
mercat d'Elx; sabem que, d'abans del 25 de marg de 1315, n'era titular un 
metge jueu d'Elx anomenat Abrahim, que fou substituít en aquesta data per 
Convent de Convent, un veí d'Elx, potser d'origen italiá; el carree li dura poc 
perqué peí setembre fou concedit a un veí de Barcelona, Pere Falet, a qui 
un any després li fou atorgat amb carácter vitalici (156). Potser oblidant aquest 
condicionament, el rei la concedí el 1322 a Esteve d'Angano, veí d'Elx, tam
bé amb carácter vitalici; no sabem si aquesta qüestió origina cap plet (157). 

Les altres escrivanies que foren administrades mes aviat com a monopo-
lis, és a dir, cedides a cens o arrendades, tant aquelles de les quals tenim 
constancia com les que suposem que es trobaven en aquest cas, les deixem 
per a tractar-ne en una altra ocasió. 

Col.lectors d'impostes 

També trobem entre els assalariats de la batllia general els col.lectors d'im-
postos; quan no eren arrendáis, la batllia havia de teñir gent que es fes carree 
d'aquesta feina. Així, per exemple, el 1316, Bernat Saverdú era el col.lector 
del quirat i de l'almoixerifat d'Elx i cobrava també el lloguer de tendes, molins 
etc. que pertanyien al Ppatrimoni, mentre que Bernat Despuig cobrava els 
drets del Cap de l'AIjub (158). Recordem que ambdós personatges regenta-
ven al mateix temps les escrivanies de la duana d'Elx i del port del Cap de 
l'AIjub, respectivament, de manera que llur feina era compensada amb el sa
lan de l'escrivania. 

A mes, h¡ havia els col.lectors especialitzats en impostes sarráíns. Per a 
aquesta tasca calia gent que comprengués l'algaravia, cosa que no era gens 
freqüent entre els cristians (159); per aixó els col.lectors eren, generalment, 
sarráíns o jueus. 

Pero no ens ocuparem ara en detall d'aquests col.lectors, perqué ens 
obligaría a comentar els impostes gestionáis per la batllia; aixó ens allargaria 
massa i desbordaría els límits d'aquest article. Ja els comentarem en una al
tra ocasió (160). 
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NOTES 

1) Sobre aquest tema cf. J. M. del ESTAL, Corpus documental del reino de Murcia bajo 
la soberanía de Aragón (1296-1304/5). Colección de documentos Medievales Alicantinos 1/1, 
Alacant, 1985, i M. T. FERRER I MALLOL, Moros i cristians, almogávers i collerats a la frontera 
d'Oriola (s. XIV), tesi doctoral inédita. 

2) Cf. la bibliografía de la nota anterior, i, a mes, J. TORRES FONTES, La delimitación del 
Sudeste Peninsular (Torrellas-Elche), 1304 y 1305, Murcia, 1951. 

3) Cf. la bibliografía de la nota 1 i, a mes, J. M. del ESTAL, Conquista y anexión de las 
tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de Aragón 
(1296-1308), Alacant, 1982. 

4) Sobre la batllia general del regne de Valencia cal consultar les obres de L. PILES ROS, 
Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y jurisdicción, Valencia 
1970, i M. TINTÓ SALA, Cartas del Baile General de Valencia, Joan Mercader, al rey Fernando 
de Antequera, Valencia 1979. 

5) ACÁ, C, reg. 340, ff. 94 r. (1296, maig, 31) 
6) ACÁ, C, reg. 340, ff. 182v. - 183r. (1396, maig, 31). 
7) ACÁ, C, reg. 194, ff. 262v. (1296, agost, 11) i 284v. - 285 r. 
8) ACÁ, C, reg. 194, ff. 229v. i 229 v. - 230 r. (1296, agost, 9) i reg. 195, ff. 85 r.-v. i 87v 

-88r. (1297, octubre, 31). 
9) ACÁ, C, reg. 195, ff. 123v. - 124r. (1298, febrer, 9). 
10) El 13 de febrer de 1301, per exemple, el rei li maná que apuntos en aquest llibre el 

seu ballester Bernat Desbanch, que serviría a la frontera amb un cavall alforrat, i disposava tam
bé que l¡ fossin donades heretats en el regne: ACÁ, C, reg. 199, ff. 46v. (1301, febrer, 13) ¡ 46v. 
-47r. 

11) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 3.460 (1301, abril, 3). 
12) ACÁ, C, reg. 231, ff. 52r. - 53 r. (1303, maig, 1). 
13) ACÁ, C, reg. 231, f. 54r. (1303, maig, 18). 
14) ACÁ, C, reg. 196, ff. 170v. - 171r. (1298, marc, 28). 
15) ACÁ, C, reg. 200, f. 213v. (1303, abril, 18) 
16) ACÁ, C, reg. 231, f. 53r. (1303, abril, 30). 
17) Fou Berenguer Colrat: ACÁ, C, reg. 231, f. 54v. (1304, febrer, 1). 
18) Fou Bernat Rovira: ACÁ, C, reg. 231, f. 55r.-v. (1304, octubre, 7). 
19) ACÁ, C, reg. 231, f. 56r. (1304, desembre, 3). La concessió hagué d'ésser refeta mes 

tard pequé Ferrer Descortell l'havia perduda: ACÁ, C, reg. 232, f. 366v. (1311, abril, 7). 
20) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 2.673 
21) ACÁ, C, reg. 231, f. 60r. (1309, gener, 8). 
22) ACÁ, C, reg. 232, f. 365r. (1309, mar?, 6). 
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23) ACÁ, C, reg. 232, f. 366r. (1310, desembre, 3 i 6). 
24) ACÁ, C, reg. 304, f. 140r. (1306, desembre, 14), f. 140v, (1306, desembre, 14) if. 141r. 

(1312, abril, 13). 
25) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 4.185. El lloctinent de procurador, que era Pero López de 

Rufes, devia ésser a Alacant; h¡ era almenys el dia 9: cf. ACÁ, C, cr. Jaume II, núms. 3.545 i 
3.546 (1308, juny, 9) i 3.553 (1308, juny, 12). 

26) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 3.523 (1308, juny, 3) i A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona 
de Aragón y Granada, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», IV (1907-
1908), p. 364. 

27) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 3.524 (1308, juny, 4). 
28) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 3.535 (1308, juny, 6). 
29) ACÁ, C, reg. 164, f. 72r. (1317, novembre, 30); reg. 216, f. 127v. (1319, abril, 3) i reg. 171, 

f. 169r. (1321, febrer, 24). 
30) ACÁ, C. reg. 203, f. 213 v. (1306, desembre, 14). El seu germá, Bernat, també havia 

estat agraciat amb un privilegi semblant el 9 d'octubre del mateix any: ibídem, f. 197v. 
31) ACÁ, C, reg. 232, tf. 341 r. - 342v. (1316, juny, 22). Al carree de batlle general del reg-

ne, hi acumula també el de procurador fiscal: ibídem, ff, 342v. - 343 r. (1316, julio), 17). 
32) ACÁ, C, reg. 171, f. 169r. (1321, tebrer, 24). 
33) ACÁ, C, reg. 340, f. 120v. (1296, juny, 4). 
34) ACÁ, C, reg. 232, f. 368v. (1313, maig, 2) i ACÁ, C, reg. 232, f. 370v. (1314, febrer, 24). 
35) ACÁ, C, reg. 232, f. 372v. (1314, agost, 1). 
36) ACÁ, C, reg. 198, f. 268r.-v. (1301, febrer, 25). 
37) ACÁ, RP, MR, reg. 1701, vers de la fulla de guarda. 
38) ACÁ, C, reg. 232, f. 375r. (1316, maig, 21) i ibídem (1316, agost, 14). 
39) ACÁ, C, reg. 232, f. 379r. (1317, desembre, 10) 
40) ACÁ, C, reg. 244, ff. 205r. - 206r. (1317, desembre, 10). 
41) ACÁ, RP, MR, reg. 1701, vers de la fulla de guarda i ff. 26 r. i 32 r. 
42) ACÁ, C, reg. 215, f. 255r. (1318, marc, 12). 
43) ACÁ, C, reg. 172, f. 73v. (1321, octubre, 24). 
44) ACÁ, C, reg. 215, f. 255r.-v. (1318, marc, 10). 
45) Havia substituít A. d'Antist: ACÁ, C, reg. 232, f. 337v. (1315, marg, 6). 
46) ACÁ, C, reg. 232, f. 379r.-v. (1317, desembre, 10) i ACÁ, C, reg. 504, f. 75r.-v. (1327, 

novembre, 25). 
47) ACÁ, C, reg. 232, f. 379r. (1317, desembre, 10). 
48) ACÁ, C, reg. 164, f. 151r.-v. (1318, gener, 1). 
49) ACÁ, C, reg. 232, f. 385v. (1320, gener, 27). 
50) ACÁ, RP, MR, reg. 1.702, f. 8 r. 
51) ACÁ, C, reg. 504, f, 87r.-v. (1328, marg, 24). 
52) ACÁ, C, reg. 232, f. 380v. (1318, febrer, 7). 
53) ACÁ, C, cr. Jaume II, núm. 6.439 (1320, juny, 18) i núm. 6.785 (1321, julio!, 14), publ. 

per. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, «BRABLB», 4, p. 83. 
54) ACÁ, C, cr. Alfons III, núm. 201 (1328, marg, 29). 
55) ACÁ, C, reg. 504, f. 102r. (1329, febrer, 14). 
56) ACÁ, C, cr. Alfons III, núm. 109 (1328, febrer , 20). 
57) ACÁ, C, reg. 480, ff. 13r. - 22r. (1329, desembre, 28), publ. per E. ABAD NAVARRO, 

El castillo de la Mola en la ciudad de Novelda. Trabajo histórico y arqueológico, Murcia, 1928, 
doc. 16. 

58) ACÁ, RP, MR, reg. 1.721, f. 1r. 
59) ACÁ, C, reg. 1.200, f. 580v. (1364, juny, 18). 
60) ACÁ, C, reg. 1.198, f. 253v. (1364, juliol, 5). 
61) ACÁ, RP, MR, reg. 1.711, f. 27r. 
62) ACÁ, C, reg. 1.078, ff. 79v. - 80v. (1366, juny, 15). 
63) ACÁ, C, reg. 971, ff. 161v. - 162v. (1366, juny, 16). 
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64) ACÁ, C, reg. 971, f. 166r.-v. (1366, setembre, 15). 
65) ACÁ, C, reg. 1.222, f. 126r. (1368, desembre, 28). 
66) ACÁ, C, reg. 1.081, f. 72v. - 73r. (1369, julio!, 12). 
67) ACÁ, RP, MR, reg. 1.722, f. 21 r. 
68) ACÁ, C, reg. 1.090, f. 8r. v. (1373, novembre, 8). 
69) ACÁ, C, reg. 914, f. 79v. (1367, juliol, 25) i reg. 737, f. 59r.-v. (1367, juliol, 25). 
70) ACÁ, C, reg. 1.217, f. 215r. (1367, agost, 7). 
71) ACÁ, C, reg. 972, ff. 66v. - 77r.-v. (1369, setembre, 14) Méstard.peró, Miquel Sánchez 

de Linyán es queixá al reí perqué Joan d'Olit, com a batlle general, havia posat un lloctlnent 
seu a Alacant, que retallava les competéncies d'aquell darrer i, per tant, resultava perjudicat en 
la permuta. El rei decidí que M. Sánchez de Linyán havia de teñir el carree de batlle exactament 
amb les mateixes condicions que el tenia Joan d'Olit: reg. 1.232, f. 20r.-v. 

72) ACÁ, RP, MR, reg. 1.722, f. 3r. 
74) Figurava com a tal el 19 d'abril de 1371: ACÁ, C, reg. 1.350, ff. 79v. - 80r. Cf. també 

RP, MR, reg. 1.723, f. 1 r.-v. 
75) ACÁ, RP, MR, reg. 1.722, f. 127v 
76) ACÁ, C, reg. 1.267, f. 133v. (1380, juny, 25). 
77) ACÁ, C, reg. 1.280, f. 1r.-v. (1382, setembre, 10) D'aquesta quantitat en cobra 3.377' 

sous, 1 dlner el mateix any 1382; sembla que la resta ja l'havia cobrada abans: ACÁ, RP, MR, 
reg. 1.722, f. 183v. 

78) ACÁ, C, reg. 1.000, f. 166r.-v. (1381, maig, 15). 
79) ACÁ, RP, MR, reg. 1.722, f. 127v. 
80) ACÁ; C, reg. 1.267, f. 85r. (1380, abril, 25) ¡ RP, MR, reg. 1.722, f. 164r. 
81) ACÁ, RP, MR, reg. 1.722, f. 3r. i reg. 1.723, f. 1r.-v. 
82) ACÁ, RP, MR, reg. 1.723 i reg. 653, ff. 161r. - 162v. i 162 v. - 163r. 
83) ACÁ, C, reg. 1.920, f. 7v. (1387, gener, 15). El rei el recomaná al batlle general del 
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